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1 INTRODUCTION 

 

The main reason to carry out this project has been the aim of the author to apply all the 

knowledge achieved during the years of study in the construction of skateboarding 

facilities. So the scope of the project is the application of these two fields in a real case. 

 

On the other hand, the planning of the project has focused on the implementation of 

sustainable solutions and method of actions that promote a more efficient and cleaner 

building that respect the environment. 

 

The building researched has chosen for its closer availability and accessibility, as it reflects 

the type of suitable building for this type of facility at the same time that, due to its 

features, it has allowed to put into practice several aspects of building such as 

rehabilitation, construction, materials and facilities. 

 

In conclusion, I have done a synthesis of the studies targeted to a very specific construction 

field in which the I want to specialize myself in a near future. 
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2 LOCATION 

 

The building chose for this final degree project takes place at 53 Montclar Street, located in 

the Polizur industrial estate of the town of Cerdanyola del Vallès, in Vallès Orienta, a 

province of Barcelona. 

 

2.1 GEOGRAPHICAL LOCATION 

 

The municipality of Cerdanyola lies between the ranges of Galliners and Collserola, most 

of its surface is in the Natural Park. The town is surrounded by the municipalities of: 

- Barcelona in the south 

- Montcada i Reixac and Ripollet in the east 

- Sabadell, Barberà and Badia del Vallès in the north 

- Sant Quirze del Vallès in the northwest 

- Sant Cugat del Vallès in the west. 

 

The city takes advantage of being within the Barcelona metropolitan area, they are separate 

by only 14 km, at the same time it belongs to a region as dynamic as the Vallès Oriental. In 

terms of communications, the town has a privileged location as it is possible to go there 

from anywhere. Part of the AP-7, the C-58, the N-150, BV-1415 and B-30 roads run 

through the municipality and also the Renfe and FGC suburban train services. 
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2.2 CITY CONFORMATION 

 

The urban history of Cerdanyola begins in the nineteenth century when the first town was 

born in 1828 due to social and economic transformations when the crisis of the grape 

phylloxera hit all the rural areas devoted mainly to wine production. Up to this time the 

area had been inhabited by families of farmers who lived in isolated hamlets and farms 

only devoted to growing the land. 

 

The only two paths that had crossed the town shaped its growth in two neighbourhoods. 

The arrival of the railway in 1855 meant the coming of first summer residents and 

industries establishment which had been started to move out to the outskirts of Barcelona. 

In the twenties, Cerdanyola became a popular summer destination for bourgeois families 

and artists whose habits and hobbies left their mark on the urban layout and architecture. 

The main examples are visible in the residential towers and Montflorit and Bellaterra 

neighbourhoods. 

 

In the early twentieth century the two older neighbourhoods were united. The urbanization 

of the area and the improvement of the communications brought the first industries, the 

most important and well-known was Uralita in 1907, and the first immigrants. After the 

civil war, the increasing demand for labour and mass immigration caused a chaotic and 

disordered growth of the city. In just three decades, the population of 3,000 citizens had 

risen to 50,000. The country village disappeared becoming an industrial city. 

 

During the final years of the dictatorship, in 1972 the Autonomous University of Barcelona 

in Bellaterra was built. In 1987 the Technology Park was built and then several research 

and innovation centres. It is how the industry, that years ago had formed the city, pass on 
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the knowledge economics with leading and high value companies, close to the university 

campus and technology park and new projects like the Plana del Castell Science Park. 

 

2.3 POLIZUR INDUSTRIAL ESTATE 

 

The industrial estate was built in 1989 by POLIZUR S.A. real estate from which it takes its 

name. Its is located on the northeast border of the municipality, inside the well-known 

Uralita Area, in front of the N-150 road, and bordered by the major road infrastructures of 

the AP-7 and C-58. 

 

The state is divided into three distinct areas: the Can Mitjans industrial area where a single 

large company is located, and the respective Polizur North and South. 

 

Nowadays, the estate employs 64 companies devoted to various economic activities such 

as metal trade, construction material, chemical industry, printing industry, wood and cork, 

furniture, metalwork and metal products. 

 

2.3.1 URBAN REGULATION 

 

The general municipality planning that arranges the area is the Cerdanyola del Vallès 

Township PGM. The derivative planning for the area is Uralita’s Sector Partial Plan 

approved in 1985. This planning adjusts the building parameters in the following way: 
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- PGM Ground classification:  building land 

- Ground regime: Industrial, 22a. 

- Minimum plot: 800 m2 

- Building index: 1,10 m2 floor/ m2 ground 

- Building occupation: 70% 
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3 BACKGROUND 

 

3.1 ACTUAL USE 

 
The building belongs to EPTISA Group, a company dedicated to engineering technical 

services, who use it to develop investigations and quality control of concrete and asphaltic 

products. 

 

The ground floor is used to develop the typical industrial activity of a building materials 

laboratory while the first floor is used for technical office, administrative and directorial 

tasks. 

 

3.2 ARCHITECTURAL DESCRIPTION 

 

The original building was a terraced diaphanous warehouse with a single façade on the 

street whose access was through an outdoor courtyard. The warehouses had been built for 

sale or rent it, because of this that it didn’t have a definite activity. Due to this fact, internal 

partitions were build to adapt the room to the needs of the EPTISA Co. 

 

So currently, on the ground 

floor a reception area is 

located, which is accessed 

from the street through a 

pedestrian entrance whose 

stairs connect to the firs floor. 
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Then, there are bathrooms and several rooms used for offices, laboratories, warehouse 

tools, and electrical services. The ground floor is split by a corridor, which also connects 

the different floors by stairs, which separate the areas mentioned from another laboratory, 

changing rooms for employees and a humidity chamber for the concrete test tubes. 

 

Going up to the first floor there is the technical office, composed of several single offices, 

a meeting room, archives, bathrooms and a canteen. From this floor access to the rooftop is 

by stairs. 

 

On the roof top, which cannot be walked on, there are the ventilation extractors and 

heating equipment of the room below, located on a metal frame. 
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3.3 CONSTRUCTION SYSTEM 

 

We can differentiate two construction systems; the first one, common in all the buildings 

that form the industrial area, belongs to the works to build the sector in 1989; and the 

second one, belonging to the indoor distribution of the building under research, built in 

1991 that has been expanding and transforming over the years. 

 

3.3.1 INDUSTRIAL ESTATE 

 

The buildings that make up the industrial park are terraced, with 6,85 m high and widths of 

15 and 18 m between pillars centres, except the corner buildings where the width changes. 

The 12 warehouses that form the whole building occupy a 9.718 m2 house block. 

 

The construction system is a post-and-beam industrialised building system. 

 

The foundation is made by isolated footings of 2,3 

x2,3 m combined by braces of 0,70 m width which 

support façades and party walls. 

 

 The skeleton construction is made by parallel 

portico grids, except the façade porticos which are 

not, made of reinforced concrete 40 cm x 40 cm 

pillars and Delta type  prestressed reinforced 

concrete beams of 10% pitch where lie Dalla type 

(Omega profile) purlins of the same material which 

support the roof. The façade porticos, with 3 

supports, are made by double T reinforced concrete 

beams whose height difference between lateral and 

central pillars make the roof pitch. 

 

The façade enclosure is an assembled modular panel of thermal isolated concrete of 2 x 9 

m in size and 12 cm thick, crowned with inverted U metallic coping. It is fixed on the 
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façade beams. The party walls, which enclose the indoor areas, are made of 20 cm thick 

concrete blocks. The roof is composed of sandwich panels made by Uralita miniwave 

fibrocement corrugated roof sheets and 5 cm thick fibreglass thermal isolation inside, 

except the strengthened polystyrene skylights that illuminate the inside through the roof. 

 

The building floor is a mass concrete slab. 

 

The access apertures are a pivoted door of 5 m height and 6 widths and a pedestrian door. 

The windows are 1,25 x 1,25 m size, made by metallic structure and casement.  

 

The perimeter wall which separates the building from the street is made by a 1 m high and 

20 cm thick concrete block wall, topped by a fence made by 1.5 m high metallic profiles 

and Religa type grate. In this wall is the pedestrian access door, a 7 m long sliding door for 

road access and the electrical service equipment. Between the façade and the perimeter 

wall is a outdoor courtyard whose floor is made of mass concrete slab. 

 

3.3.2 INDOOR DISTRIBUTION  

 

As mentioned, inside each building the distribution spaces required for the intended use 

have been built. The part below describes the distribution of our building. 

 

The foundation, made by H-175 concrete and AEH-500 steel, reinforced according to 

EHE-88, is made by 1 x 1 m size and 0.6 depths isolated footings and 0.4 width and 0.6 

depth strip footings. 

 

The porticos skeletons are steel profiles and brick tiles for the structural walls. The floor 

structures are unidirectional joists, small vaults for beam filling and compacted with H-175 

concrete. 

 

The structural walls are made by perforated brick while the partitions are made by hollow 

brick fixed with Portland cement. Both are parged with Portland cement and plastering. 

The prefabricated screen is made by aluminium profiles, plywood and thermally insulated 

by fibreglass. 
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The walls are thermally insulated by glass wool sheets except the humidity chamber that is 

isolated by extruded polystyrene. 

 

The floor covering is ceramic, made by stoneware and terrazzo tiles fixed with masonry 

cement. 

The joinery is made with Flanders pine, treated and varnished with linseed oil, and 

anodized aluminium. The joinery located in the bathrooms and dressing rooms, due to the 

last renovation done, is made with lacquered aluminium. 

 

The whole built surface is 853,75 m² (670,25+183,50). 

 

3.4 CONSTRUCTION FAILURES 

 

The building frame maintains its original features and requirements. So far, there has not 

been evidence of any building failure or damage comes out. This situation is normal as the 

building was built correctly and it is still young, it is less than 25 years old. So, we cannot 

say the same of the building envelope. It is seriously damaged and presents important 

damages along the façade and on the roof. 

 

3.4.1 ASBESTOS ON THE DECK 

 

Description: The sloped deck with 10% of steepness, trapezoidal and 750 m2, is made by 

corrugated sheets of asbestos cement (Uralita). The using and marketing of asbestos was 

banned in 2002 as its toxicity. Initially, asbestos cement is not a friable material, in other 

words, asbestos fibres are not dislodged easily as it are mixed with cement, but prolonged 

exposure to the environment causes its degradation, increasingly the risk of dislodging 

fibres and the risk of the surrounding air contains asbestos fibres in suspension. The sheets 

are 20 years old and show signs of damage, so probably there are already fibres dislodged. 

 

Range: The whole deck. 
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Action: The deck will be rehabilitated entirely dismantling and replacing it with a new 

closure made by thermally insulated sandwich panel deck of 40 cm thick. As asbestos is 

considered a hazardous waste, the sheets removal will be done by a company specialized in 

asbestos product treatment, which must be signed up on the ARCR (Asbestos Risk 

Company Register). The whole dismantling process will follow the health and safety 

modus operandi of the asbestos materials and once done, the sheets will be taken away and 

sealed in isolated bags. 

 

When the new deck will be installing, the singular meetings such as the ridge, vertical wall, 

overhanging elements and eaves will be resulted applying protected metallic flashings in 

order to guarantee the protection in front of the dampness established by DB HS-1. The 

covering process will be start on the eaves and end up on the top, attaching the panels to 

the purlins. 

 

3.4.2 NOT DURABLE CONCRETE EXPOSED TO WEATHER 

 

Description: The façade is made by precast concrete sandwich panel with two nerved 

profiles fixed into its sides. These items were constructed with an inappropriate concrete in 

terms of durability and resistance against chemical attacks that in polluted environments 

take place. 

 

Range: The whole façade. 

 

Pathology: Cracks and concrete coating detachments along the panel profiles. In the 

slightest case the profile has started cracking along its length. In the most serious case the 

concrete has already detached leaving the reinforcement uncovered. As a consequence of 

concrete carbonation, chemical reaction produced when calcium hydroxide Ca(OH)2 from 

the concrete contacts with carbon dioxide CO2 from the environment (too high in the area 

caused by the proximity of the C-58 motorway) and becomes calcium carbonate CaCO3  

that leaves the reinforcements unprotected as the base PH has changed to acid. As a result, 

the reinforcement has corroded and it has expanded causing the concrete crack as the inner 

tension increased. 
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Action: If the damage has already started but it has been developed slightly, it will be 

repaired isolating it from the cause. This preventive act will consist of applying a coating 

layer of oxide converter paint (anti carbonation). 

 

When the damage is so highly developed that the preventive act will be ineffective, the 

element that contains it will be entirely reconstructed. The steps are explained below. 

 

1. Extract the concrete cover leaving the reinforcement uncovered. Then clean the 

area with an air compressor. 

2. Clean out the reinforcement by sending out a jet of sand (micro silica) to extract the 

attached corrosion. 

3. Protect the reinforcement by corrosion inhibition if it has not been reduced too 

much. Otherwise, it will be necessary to attach new reinforcement with the same 

characteristics as was removed in the stirrups by welding. 

4. Reconstructing profile shapes by concrete with good adherence, controlled 

shrinkage and better quality as original. 
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5. Superficial protection of the profiles by coating layer of oxide converter paint (anti 

carbonation). 

 

3.4.3 CONSTRUCTION MISTAKE ON WINDOW CLOSURE 

 

Description: The window hole is made by the façade panel followed by a lining brick wall 

of 5 cm thigh. The window casement, made by metallic joinery is located on it. This 

meeting has made in a wrong way as there are water infiltrations indoor the building. 

 

Range: Windows of the first floor. 

 

Pathology: Detachments, erosions and damp patches on the parge coat closer to the bellow 

window casing. In the slightest case, the paint layer has only detached. Instead, in the most 

serious case the parge has already detached from the wall. 
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Diagnosis: The damages are caused because the windows sill do not get slope, the drip cap 

has not been installed, there is a lack of waterproof insulation and the window casements 

meeting points are not sealed properly. All this mistakes make possible the water seeps 

trough the gaps. 

 

Action: The first step will be to remove the whole window, its casements and sub frames 

followed by the façade window jambs. Then, will be demolished the closer perimeter of 

the brick wall. The next step will be insolate properly the façade hole with waterproof 

laminates laying its below the sill and the façade indoor side as DD HS-1 requires to 

protect it from the dampness. After this, the new sill and façade jambs will be fixed, 

followed by the window sub-frame, fixed by a controlled shrinkage mortar to prevent 

infiltrations when it has hardened. The next step will be to install the window casement and 

it sash. To end up, the brick wall will be reconstructed, parged and painted.  
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3.4.4 DESIGN DEFFECT OF THE WINDOW SILL 

 

Description: the window sill, made by the same metallic jamb that closes the façade hole, 

has not been designed with a drip groove on it underside that drains correctly the rainwater. 

 

Range: The windows sill of first floor windows. 

 

Pathology: Dirty stains located below the jambs corners of the façade. 

 

Diagnosis: The water has not found ay obstacle which prevents its course and it has been 

drained off by the façade. It has caused dripping that has become dirty stains by differential 

cleaning. 

 

Action: As the damage source coming from the same failure that the other window 

damages (windows jambs), it will be repaired simultaneously. The solution will be replace 

its for a new well-designed jambs. 

 

3.5 ADAPTATIONS AND IMPROVEMENTS 

 

3.5.1 CONCRETE SLAB REHABILITATION 

 
As the current floor will not resist the future needs demands and its surface shows several 

damages as discontinuity, bump and uneven, and predicting that once made the 
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construction works this situation will become worse, the slab which paves the warehouse 

will be rehabilitated in order to leave it in perfect conditions to satisfy skateboarding 

requirements. 

 

For this reason the slab intended for the skatepark will be lower by a milling machine until 

reduce in 10 cm its thickness. Then the surface will be wiped to leave it free of waste and 

particles, then the reinforcement made by 150/150/ Ø5 mm will be putted and H-25 of 

strength concrete will be poured to made a slab of 15 cm thickness. 

 

The next step will be poured a mortar made by silica and corundum quartz aggregates and 

CEM II/ A-L 32,5 N on the still fresh concrete. This process will strengthen the skating 

surface layer. Following the expansion joints will be made by disk cutter and sealed by a 

deformable material. This treatment provides a greater resistance to abrasion and 

mechanical impacts at the same time that prevents surface cracks appear caused by 

continuous use. 

 

3.5.2 BUILDING ENVELOPE 

 
As the façade and the party walls are not achieving the minimum requirements in terms of 

thermal transmittance established in the CTE DB HE (see Attached D), the necessary 

improvements will be made to achieve them. 

 

A directly dry lining system will be put up along the party walls and the façade made by 

galvanized steel profiles and plasterboard panels. When the façade is followed by a brick 

wall, apply a directly plasterboard panel fixed with paste grip will be enough. 

 

The construction system characteristics are explained on chapter 6.3.1. 
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4 CONSTRUCTION BLUEPRINT 

4.1 CONSIDERATIONS 

 

Designs and constructing measures have carried out in order to contribute to a cleaner 

construction with the environment. 

 

A prefabricated element which requires a small amount of water has applied. These 

elements, at the same time that encourage water saving reduce the construction waste 

generated during the construction process. In addition, architectural element from the 

demolished building has reused to reduce the amount of waste to transport to dump. 

 

To cut down the power consumption coming from the building use, the building has been 

conveniently insulated from the outside, air-conditioning systems with heat-exchange 

technology have installed to provide a more efficient consumption, solar panels have 

installed to heat the water and the roof have designed with skylights to illuminate the 

indoor and reduce de artificial light. 

 

To save water, reduce it consumption and promote a sustainable use, regulations systems 

have installed and a rainwater recovery system has made to supply toilets and cleaning 

taps. 

 

4.2 SPECIAL NEEDS PROGRAM 

 

The project goal is to set a sport facility aside for only skateboarding, that also serves as a 

meeting point among the practising, to hold events and parties related to this ambient. For 

this reason, the following areas have been designed to satisfy the needs established. 

 

The distribution and the space useful surface will be the next: 
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FIRST FLOOR 

AREA USEFUL SURFACE (M2) 

BAR/COFFEE 103,30 

WAREHOUSE 8,90 

CORRIDOR 6,70 

WOMEN TOILET 4,40 

MEN TOILET 4,75 

 

GROUND FLOOR 

AREA USEFUL SURFACE (M2) 

LOBBY 28,65 

HALL 4,75 

MEN DRESSING ROOM 10,30 

WOMEN DRESSING ROOM 22,85 

SKATEPARK 644,95 
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4.3 WORKS TO DO 

 

The series works to carry out to build the proposed space are described in broad terms 

below. 

 

The whole current partition walls and 351,46 m2 of floor structure of the existing building 

will be demolished and the remaining building will be used for the new use. 

 

The construction failures will be repaired. The current deck will be replaced by a 

prefabricated sandwich panel deck. The windows will be dismantled to repair the failures 

and then its will be correctly reconstructed using well-designed jambs and sills. 

 

The party walls will be thermally improved to achieve the CTE requirements about energy 

saving and 658 m2 of the concrete slab that paves the warehouse will be rehabilitated to 

achieve the new use needs. 

 

The first floor will be extended in 17,70 m2. The partition walls will be putted up to built 

the new areas followed by the work finishings. 

 

The facilities will be replaced to satisfy the new needs. To produce hot water solar panels 

will be installed on the deck, a recovery rainwater tank will be buried in the front yard 

which will supply the toilets and the cleaning tap and a lift will be installed to satisfy the 

accessibility regulation. 
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INTRODUCCIÓ ALS SKATEPARKS 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

Freqüentment es construeixen skateparks que acaben desatesos o sense atraure el nombre 

de públic pel qual havien estat projectats en un principi. En la majoria dels casos, aquesta 

situació no es produeix per causes d’obsolescència ja que la majoria s’han construït 

recentment sinó pel fet de no haver tingut presents les especificacions i peculiaritats de 

disseny i construcció requerides per al seu ús o per haver delegat el disseny i construcció a 

empreses no especialitzades en el sector que desconeixen la tècnica necessària per a 

l’execució d’aquest tipus de projecte. 

 

El següent apartat te per objectiu introduir al tècnic a la realitat dels skateparks i instruir en 

termes de disseny, execució i materials que li proporcionin un criteri suficient com per 

poder construir i avaluar satisfactòriament aquest tipus d’instal·lacions. 

 

2 CONCEPTES PREVIS 

 

2.1 QUÈ ÉS UN SKATEPARK I QUINA UTILITAT TÉ ? 

 

Un skatepark és una instal·lació esportiva dissenyada i construïda específicament per a la 

pràctica de l’skateboard, o altres esports extrems sobre rodes com poden ser els patins en 

línia o les bicicletes BMX, destinada a proporcionar als usuaris un lloc on reunir-se i 

practicar les seves habilitats en un ambient segur. 

 

2.2 ORIGENS 

 

Fora bo que es conegués l’origen de l’esport i la seva consegüent evolució al llarg dels 

anys. D’aquesta manera es comprendrà millor el perquè de les singularitats actuals 

d’aquests espais, si més no peculiars, i la seva funció tan esportiva com social. 
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L’skateboarding sorgeix a mitjans dels anys seixanta a la costa de Califòrnia com 

alternativa al surf quan les condicions meteorològiques eren desfavorables per a la seva 

pràctica. L’aparició d’una activitat esportiva que permetés surfejar sense la necessitat d’un 

oceà fe que el col·lectiu skate-surfista creixés vertiginosament al convertir a milers de 

joves en surfistes d’asfalt. La seva popularitat augmentà ràpidament en part gràcies als 

mitjans de comunicació que difongueren d’immediat el fenomen social. 

 

Als seixanta els primers patinadors usaven bàsicament les taules per desplaçar-se d’un lloc 

a un altre. La primera evolució de l’esport, originada per la impaciència dels surfistes 

envers la prolongada calma de la mar o per la recerca d’emocions fortes, consisteix en 

realitzar curses d’eslàloms o descensos costa avall recreant girs de surf, saltant per sobre de 

petits obstacles i picant els primers trucs de pop.  

 

A finals de la dècada, neix la modalitat de vertical gràcies al descobriment de piscines 

buides o abandonades com a superfícies patinables  ja que aquestes emulen el moment més 

radical de les ones (als EUA les piscines es construeixen amb les cantonades arrodonides 

per tal d’estalviar aigua i evitar fugues). També les rieres artificials i les corbes de formigó 

esdevenen superfícies patinables. D’aquesta manera la vertical es popularitza i s’inicia la  

construcció dels primers skateparks de formigó, privats, per tots els EUA imitant aquests 

emplaçaments.  

 

Però, el gran boom dels skateparks dels anys setanta caigué en picat en tan sols 4 anys de 

tal manera que cap d’aquests ha sobreviscut fins al dia d’avui. Molts foren enderrocats a 

mitjans dels anys vuitanta, víctimes del mercat d’aquells temps (competències, davallada 

dels beneficis, deute pública elevada, l’augment del valor de les propietats) i també del seu 

deteriorament (al ser un concepte nou molts foren dissenyats i construïts precàriament). 

 

L’enderroc d’aquests primers skateparks comportà dues conseqüències: la primera, que els 

patinadors tornessin al carrer forçosament i comencin a adoptar la ciutat com a nou 

escenari. El mobiliari urbà es converteix en el punt de mira dels patinadors; saltar escales i 

papereres, usar les baranes, vorades o bancs per lliscar obrí tot un món nou de possibilitats 

(avui en dia, un simple passeig amb skate per la ciutat es converteix en un estímul per la 

imaginació a l’hora de plasmar maniobres impossibles sobre l’arquitectura). Això fa que 

l’skate de carrer evolucionés i adquirís una forma i un vocabulari propi. La segona, que 
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sorgeixin les primeres half-pipes de fusta ja que són perfectes per emular les sensacions de 

la vertical i comparades amb les de formigó són fàcils de construir i es poden instal·lar en 

qualsevol pati interior o magatzem buit. Més tard, per fer les half-pipes menys costoses i 

ràpides de construir sorgiren les mini ramp. 

 

Al llarg de la dècada dels vuitanta l’skateboard s’independitzà del surf i crea una industria 

pròpia. L’ús del poliuretà per fabricar les rodes incrementa la velocitat, l’adherència al 

suport, la qualitat i el control del gir fent més confortable l’ús. Juntament amb l’evolució 

dels rodaments, els eixos i el sorgiment de les taules laminades s’aconseguí fer un 

skateboard més lleuger. Tot aquest progrés tecnològic permet realitzar més trucs i girs i per 

tant, evolucionar l’esport portant-lo a l’extrem. 

 

La dècada dels noranta és una època gloriosa per l’skate. Amb una industria ja establerta, 

allò que abans només era una afició es convertí en professió per a molts patinadors. Amb la 

col·laboració dels mitjans de comunicació del sector es redescobrí l’skate arreu del món 

com a esport extrem.  Les pistes d’skate existents queden obsoletes com a conseqüència 

d’un disseny enfocat a un estil de patinatge més antic, més ràpid però molt menys tècnic. 

És quan comencen a sorgir els primers skateparks que combinen verticals amb sectors de 

carrer. 

 

Amb el començament del segle XXI es crea un nou concepte d’skatepark, les skate plazas. 

Consisteixen en la formació artificial d’un entorn regit pel paisatgisme urbà que combina 

espais verds i fragments de ciutat adients per patinar; combinant nous materials, com el 

marbre o els maons; noves textures; nous cromatismes, més enllà del característic gris del 

formigó; etc. 

 

Actualment, la industria no és estàtica i continua creant nous interessos i desafiaments. La 

última tendència és el ressorgiment dels longboards. Aquests són la renaixença del 

concepte de girs fluïts, el descens i l’ús de l’skateboard merament com a  transport base. 
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3 EQUIPAMENT 

 

L’equipament d’un skatepark està compost per un seguit d’estructures que permeten a 

l’usuari interaccionar amb elles per tal de satisfer les seves necessitats bàsiques de l’esport. 

Aquestes estructures són combinades i situades de tal manera que es complementen entre 

elles formant un o varis circuits diferents.  

 

El seu disseny recrea a través de rèpliques les ones marines i el mobiliari urbà. Cadascuna 

d’aquestes dues tendències conté una gran varietat d’estructures diferents les quals es 

descriuran a continuació les més comunes: 

 

Bank: Pla inclinat de dimensions variable. És un mòdul perimetral utilitzat tan per agafar 

embranzida com per a realitzar-hi trucs en pujada que un cop realitzats es continuen en 

sentit contrari. 

 

Bowl/ Pool: Construcció amb forma de bol o piscina la qual permet realitzar els 

moviments propis d’una half-pipe però dins d’un recinte tancat. 

 

Box: Caixa de forma rectangular on els vèrtexs són usats per a grindar i lliscar. 

 

Curb: Box en forma de vorera i de dimensions més reduïdes, de llargada molt superior a la 

seva amplada i de poca alçada.  

 

Euro-gap: Tipus de bank que es diferencia per tenir una reculada en forma de graó a la 

part superior, seguit d’una superfície plana. 
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Foam Pit: Piscina d’escuma utilitzada per a la pràctica de salts d’alçada de certa 

perillositat en condicions segures. 

 

Funbox: Mòdul central, d’àmplia varietat de mides i solucions, format per un mínim dues 

rampes confrontades frontalment i separades per un altiplà el qual pot incloure al centre o 

laterals rails, curbs, hoobas i diversos box per grindar. És una peça molt usual en tots els 

skateparks ja que el seu disseny és primordial per donar joc a l’espai. 

 

Half pipe: Tipus de rampa en forma d’U formada per dos superfícies corbes separades per 

una superfície plana. 

 

Hip : Mòdul format per la unió lateral de dos superfícies corbes o planes de diferent 

direcció de forma que creen un salt entre ells. 

 

Hooba: Box inclinat situat en baixada a unes escales o rampa. 

 

Launch: Estructura en forma de quarter més allargassada i de transició més prominent 

utilitzada com a llançadora per projectar verticalment al patinador per realitzar salts. 

 

Mini ramp : Half pipe d’alçada més reduïda on les transicions són més suaus i no acaben 

verticalment. 
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Piràmide: Estructura en forma de piràmide on confrontes quatre o més plans inclinats 

truncats horitzontalment utilitzada per saltar. 

 

Planter Estructura de forma rectangular on la seva alçada és notablement inferior a la seva 

llargada i amplada. S’usa normalment per a realitzar trucs tècnics. 

 

Rail: Barana de secció corba o rectangular que serveix per grindar, lliscar o saltar. N’hi ha 

de dos tipus: 

 

- Hand rail : les que originàriament tenen funció de passamans, ubicades en canvis de 

nivell com són escales o rampes 

- Flat rail : les que la seva funció és divisòria, ubicades al pla. 

 

Quarters: Rampa de transició de superfície corba el perímetre del qual és 1/4 de la 

circumferència real. 

 

Roll-in : Rampa semblant a un quarter però amb una superfície formada per una superfície 

corba còncava que passa a ser convexa. 

 

Spine: Estructura formada per la unió de dos quarters encarats posteriorment mitjançant un 

coping comú. 
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Stairs: Escales per a salvar un canvi de nivell les quals s’usen per ser saltades. 

 

Wallride : Estructura formada per una superficie corba o plana que acaba en un pla vertical 

 

4 TIPOLOGIES 

 

Tot i donar solucions a les mateixes necessitats no s’acostumen a dissenyar skateparks 

iguals. Però sí que existeixen semblances i/o distincions comunes entre ells establertes en 

funció de la seva tipologia. Aquesta, ve condicionada per dos paràmetres:  la mida i l’estil.  

La primera, com és lògic, depèn de la magnitud del parc mentre que l’altre del tipus de 

disciplina prevista per practicar. Podríem afegir un tercer paràmetre que seria l’entorn, ja 

que durant els darrers anys han proliferat la construcció d’aquest tipus d’instal·lacions en 

recintes coberts.  

 

D’aquesta manera, sempre que ens referim a un skatepark, el podrem identificar mitjançant 

aquestes tres classificacions. 
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4.1 PER DIMENSIONS 

 

4.1.1 SKATE DOT 

 

Són els espais per patinar més petits possibles. Es 

composen d’una estructura simple patinable i aprofiten la 

infraestructura existent, com pot ser una vorera o un espai 

obert ja pavimentat.. Solen tenir una capacitat entre 3 i 5 

usuaris però simultàniament només en pot patinar un. 

Normalment estan previstos d’una paperera. 

 

4.1.2 SKATE SPOT 

 

Són notòriament mes grans que els Dots, entre 250 i 

500 m² . Estan formats per unes quantes estructures 

disposades consecutivament de manera que el p 

atinador pot passar d’un obstacle al següent en una 

mateixa ronda. Tot i només poder-lo patinar dos o 

tres persona pot admetre entre 10 i 15 usuaris. A 

més d’ unes escombraries properes, consten d’una 

font d’aigua així com bancs per seure. 

 

4.1.3 NEIGHBORHOOD SKATEPARK 

 

La gran majoria d’skateparks als EUA són d’aquesta 

tipologia. Amb una extensió entre 500 i 1.000 m² 

disposen de diverses estr uctures. Tenen un 

perímetre delimitat per senyalar la seva extensió (tot 

i que el disseny més progressista intenta dissoldre 

aquestes delimitacions). Tenen capacitat per a 
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desenes d’usuaris inclús poden patinar simultàniament  10 persones depenent de la mida i 

el disseny. A més d’escombraries, fonts i bancs , disposen d’un aparcament proper encara 

que la majoria d’usuaris vinguin patinant. 

 

4.1.4 REGIONAL SKATEPARK 

 

Són els skateparks més grans, d’uns 2.000 m² o més. 

Proporcionen una gamma molt extensa d’obstacles i 

sovint es dissenyen amb la  mateixa intenció que un 

neighborhood. Per exemple, un sector del parc està 

destinat a la disciplina d’street mentre que l’altre a 

la de bowls. Estan projectats per ser el parc insígnia 

d’una àrea geogràfica, el parc del que tothom parla i coneix. Aquest tipus només poden ser 

dissenyats i construïts per les companyies més qualificades del sector. Els parcs regionals 

tenen espai suficient com per permetre una capacitat elevada i l’ús simultani a una dotzena 

d’usuaris, són apropiats per a celebrar-hi esdeveniments especials el que comporta que 

estiguin capacitats per suportar un gran nombre de visitants. Per això disposen de banys, 

enllumenat, grades i un ampli aparcament.  

 

4.2 PER ESTILS 

  

4.2.1 STREET 

 

Són skateparks dissenyats per recrear els obstacles 

que es troben en un entorn urbà. Predominen les 

vorades, els bancs, les escales i les baranes. “Street 

course” (circuit urbà) és un terme utilitzat pels 

patinadors per definir aquest tipus d’estructures. 

 

Les street plazas modernes s’esforcen per recrear 

un espai que no recordi un skatepark tradicional mitjançant la millora de les estructures i 
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de la seva estètica, com ara formigó pigmentat, textures o materials nous (maó o pedra 

natural), així com la intervenció del paisatgisme i la integració de zones verdes.  

 

4.2.2 VERTICAL 

 

Aquesta tipologia és la que la majoria de gent no 

entesa s’imagina quan pensa en un skatepark. 

Consten de rampes curvilínies de formigó llis i 

ondulant on predominen les half-pipes, les bowls i 

les snake runs. Si bé actualment aquest tipus de parc 

no és tan popular com els de street, la majoria de 

patinadors no són discriminatoris i gaudeixen de la 

diversitat que els proporciona. La majoria de patinadors veterans prefereixen aquesta 

disciplina a la de street ja que no és  tan agressiva, castiga menys les articulacions i permet 

un patinatge més suau. 

 

4.2.3 HYBRIDS 

 

S’usa aquest terme per definir els dissenys que incorporen juntament elements d’street i 

vertical. Recentment s’han tornat més populars ja que permeten ampliar les habilitats dels 

patinadors. Aquests parcs eviten la tendència al desenvolupament d’una disciplina per 

sobre de l’altra. 

 

4.3 PER ENTORNS 

 

4.3.1 OUTDOORS 

 

Originàriament la pràctica d’aquest esport s’ha realitzat a l’aire lliure. Això fa que la 

majoria d’instal·lacions existents siguin en aquest entorn. Pensats com a espais públics de 

gran concurrència i de trobada per al jovent al sortir de classe i els caps de setmana. 
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4.3.2 INDOORS 

 

El naixement d’una industria professional, 

conseqüència d’una popularització mundial de 

l’esport, ha permès que durant els últims anys 

apareguin instal·lacions cobertes tan per combatre 

les inclemències del temps durant les estacions 

fredes com per facilitar més llocs d’entrenament als 

practicants. Aquest tipus d’instal·lacions, al ser un 

esport nascut als Estats Units, són més freqüents als països anglosaxons i de retruc a països 

amb una climatologia no tan propicia per a la pràctica  a l’aire lliure. 

 

5 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 

5.1 DISSENY 

 

Hi ha skateparks on el patinador recorre per inèrcia el traçat sense la necessitat de realitzar 

un gran esforç, és a dir flueix, te prou temps per tornar-se a posicionar sobre la taula 

després d’un truc i  pot encarar els obstacles adequadament. 

 

Per contra, n’hi ha on el patinador ha d’esforçar-se constantment per remuntar les rampes, 

frenar cada vegada que descendeix o encara un obstacle, realitzar girs bruscs per dirigir-se 

a l’obstacle o sortejar els altres patinadors. Patinar sota aquestes circumstàncies esvaeix les 

bones sensacions que proporciona aquest esport i les converteix en un maldecap, al mateix 

temps que augmenta el risc de fer-se mal. 

 

Aquesta diferència es produeix per un disseny ineficaç o erroni de la pista.  A l’hora de 

dissenyar un skatepark s’han de tenir presents molts factors, com són satisfer les 

necessitats dels patinadors independentment del seu nivell, crear bons recorreguts entre 

obstacles, les alçades, la distància i la pèrdua d’energia al passar pels obstacles, i un llarg 
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etc. Si no es contemplen des de la fase de projecte, de ben segur que el traçat de la pista 

acabarà portant problemes. 

 

A continuació es descriuen un seguit de paràmetres que hom hauria de tenir presents en la 

fase de projecte per tal que el disseny d’un skatepark garanteixi la qualitat tècnica de la 

infraestructura. 

 

1. Senzillesa: s’ha d’oxigenar l’espai deixant suficients àrees lliures com per poder 

patinar còmodament. Un error bastant comú és voler instal·lar un gran nombre d’obstacles 

per a poder gaudir de totes les varietats possibles. Aquest raonament la majoria de cops 

porta a dissenys molt carregats de manera que satura els recorreguts i impossibilita patinar 

ja que no respecta la distància ni l’àrea mínima entre obstacles. 

 

2. Superfícies llises: Per gaudir d’un bon lliscament s’ha de proporcionar una 

superfície adequada i suficientment llisa com perquè la pèrdua per fregament sigui mínima. 

Les superfícies d’acabat amb una rugositat excessiva acabaran sent un mal de cap pels 

patinadors degut a que dificulten el desplaçament i fan  perdre velocitat. 

 

3. Espais plans: Qualsevol disseny ha de preveure una superfície lliure entre 

l’obstacle i la transició oposada. Els patinadors agafen embranzida impulsant-se amb el 

terra o baixant rampes i han de poder mantenir la velocitat adient durant certa distància. 

Una bona previsió de pla permet patinar simultàniament a més patinadors i evitar 

col·lisions. A part, recuperar la posició de l’últim truc realitzat i preparar-se per al següent 

és més fàcil quan hom pot posicionar-se o encarar una nova direcció en pla. Sempre és 

millor que sobri a que falti espai. 

 

4. Evitar espais massificats: És important dissenyar les pistes per tal de donar 

cabuda a un nombre concret de patinadors, d’aquesta manera es preveu una densitat 

correcte que no alteri l’ús de les instal·lacions, com també ho és repartir homogèniament 

aquesta sobre la superfície disponible, evitant tenir àrees més concorregudes que altres. 

 

5. Garantir la fluïdesa dels traçats: S’ha d’optar per traçar recorreguts que el 

patinador pugui seguir sense necessitat de posar un peu a terra per agafar embranzida. 

Aquest és un aspecte crític a l’hora de dissenyar un skatepark i un distintiu que reflexa si 
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un disseny està ben fet o no. Una pista sense suficient fluïdesa acabarà sent monòtona i 

avorrida. 

 

6. Dimensions dels obstacles: Per dimensionar correctament els obstacles, s’hauria 

de realitzar un estudi de l’energia potencial (la que hom té a dalt de les rampes o mòduls) i 

cinètica (la que hom té al estar en moviment) del patinador en qualsevol punt dels diferents 

recorreguts que pot tenir un skatepark i en funció dels resultats obtinguts es determinarien 

les alçades de les rampes, dels obstacles, el grau de curvatura o inclinació i la separació 

idònia entre aquestes i els mòduls centrals per garantir el flux adequat. Tot i que a l’hora de 

la veritat aquest mètode no s’utilitza i es tendeix a aplicar l’experiència. 

 

7. No dissenyar obstacles massa alts: S’ha de garantir que els obstacles estiguin 

dimensionats en relació a l’usuari. La gran majoria de patinadors no podran fer front a un 

obstacle excessivament alt només a l’abast de patinadors professionals. Per tan s’ha 

d’evitar dissenyar en excés obstacles útils només per a molt pocs. 

 

8. Transicions:  Les juntes de transició entre un pla horitzontal i un pla inclinat es 

poden dissenyar de qualsevol de les maneres següents: mitjançant una corba de radi 

perfecte com la d’una piscina, o usant un tipus de transició més brusca basada en la 

col·locació d’una xapa metàl·lica que faci de connector entre plans. L’alçada de coronació 

del mur determinarà les mesures de la transició, tot i que l’angle no ha de ser superior a 50 

graus. Com a exemple, una paret de transició corba no superior a 1,5 metres d’alçada es 

resoldria amb un radi de transició entre 1,5 i 2 metres, mentre que una de més alta 

necessitaria un radi entre 1,2 i 2,7 metres. 

 

9. Arestes que grindin:  Les vores de qualsevol mur, rampa o piscina patinable han 

de ser dures i grindables. Els patinadors estan buscant quelcom per grindar o lliscar quan 

s’enfilen a dalt d’un mur. Una vora sobresortida lleugerament permet al patinador saber 

exactament on és a través del tacte. Un perfil rodo de 4 mm de radi o en L metàl·lics com a 

vora grinden bé a la vegada que protegeixen  el vèrtex de l’obstacle del desgast. 

 

10. Voreres, blocs, escales i murs: L’ús d’elements urbans quotidians com aquests 

poden i s’han d’incloure en el disseny dels skateparks moderns. Les voreres, blocs i escales 

ubicades amb seny rendeixen millor combinades amb altres elements. Una altra opció és 
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crear la zona d’street allunyada de les bowls o incorporar blocs o grades envoltant el límit 

del parc de manera que es puguin usar tan per patinar com per seure. 

 

11. Varietat de formes i materials: Tot i no ser un paràmetre de disseny elemental és 

recomanat usar varietat de materials i textures ja que creen sensacions diverses i fan més 

enriquidor l’espai evitant la monotonia. 

 

12. Separar i posicionar les estructures de manera que permeti als patinadors patinar a 

través de la pista amb la màxima llibertat possible. 

 

13. Deixar suficient espai entre obstacles que no estan directament relacionats 

 

14. Incloure vorades I baranes que puguin ser patinables en ambdós sentits. 

 

15. No tenir prejudicis a l’hora d’incloure grans obstacles com trams amb més de 10 

escales.  

 

16. No subestimar la velocitat que un patinador pot necessitar per patinar un obstacle 

en particular.  

 

Es per això,  i per que els skateparks moderns són cada vegada més complexes i difícils 

d’executar, que durant els últims anys han aparegut empreses dedicades exclusivament al 

disseny i construcció d’aquestes infraestructures. 

 

5.2 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 

Els principals sistemes constructius utilitzats per realitzar les estructures dels skateparks 

són el formigó, l’acer i la fusta. De cada possibilitat s’obté un resultat tan divers com el seu 

origen. 
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Tot seguit s’analitza individualment les característiques tècniques i constructives de cada 

material, el resultat final obtingut, la seva idoneïtat en funció de les circumstàncies així 

com el seu cost d’execució. 

 

5.2.1 FORMIGÓ 

 

És sens dubte el material que més durabilitat té i el que menys costos de manteniment 

requereix. Però també és el més car i el més complex d’utilitzar. 

 

La superfície de formigó, tot i ser la més dura i agressiva,  és la preferida per a la majoria 

de patinadors ja que el lliscament que proporciona és insuperable. 

 

És el més indicat per a la construcció d’skateparks permanents a l’aire lliure degut a la seva 

durabilitat i a l’escàs manteniment que requereix. 

 

La fluïdesa del material en estat fresc permet infinitat de formes per integrar al disseny, 

obtenint recorreguts interessants i desafiadors per als patinadors. Els traçats amb llargs 

recorreguts que incorporen desnivells així com corbes, vorades, carrils i graons són fàcils 

de construir. 

 

Les transicions obtingudes són contínues i sense interrupcions entre obstacles i la 

superfície.  

 

També existeix la possibilitat de realitzar-los mitjançant mòduls de formigó prefabricats. 

Tot i ser una mica més precaris pel que fa a la creativitat i originalitat del disseny que els 

realitzats in situ. També és una opció més econòmica. 
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Els factors crítics del formigó són el disseny i l’execució de les transicions, la realització 

dels copings i la superfície d’acabat. Quan l’skatepark un cop finalitzat conté algun 

d’aquets errors és quan els patinadors, a la llarga, deixaran de freqüentar-lo i s’acabarà 

convertint en un espai perdut. 

 

5.2.2 FUSTA 

 

La fusta s’utilitza principalment en dos contextos: skateparks domèstics i skateparks 

mòbils. Els primers són els skateparks fabricats per aficionats per a ús privat i els segons 

són utilitzats en gires i tours ambulants. En el segon cas, es munta l’skatepark per a la 

celebració de l’esdeveniment i després es desmunta per a transportar-lo a la següent 

destinació. 

 

Generalment, són més barats, ràpids i fàcils de construir. Amb una mica de planificació 

qualsevol pot muntar una rampa. Tenen l’avantatge de ser mòbils, podent realitzar 

diferents combinacions i distribucions.  

 

Si es dissenyen i es construeixen adequadament, les rampes de fusta poden suportar durant 

molts anys el desgast causat per l’ús com el de les inclemències del temps. 

 

Els parcs de fusta són relativament econòmics, fàcils de construir i es poden situar en una 

pista de formigó o asfalt existent (una pista de tennis o de basquet antiga, un aparcament, 

etc). Degut a aquestes característiques, un parc pot començar sent petit i anar-se ampliant 

en funció de si l’afició o el finançament augmenten. A més, certes estructures de fusta 
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poden moure’s permetent redistribuir la configuració del parc, creant  d’aquesta manera 

noves propostes per atreure els patinadors. 

  

S’ha de tenir sempre present que els costs de manteniment d’un skatepark de fusta són 

elevats. Al hivern, l’aigua i la humitat malmeten la fusta, i a l’estiu la calor intensa la 

resseca i s’esquerda. Per això s’han d’utilitzar vernissos i pintures protectores. 

 

Com a material, la fusta no és tan permissiva com el formigó en termes de disseny, però tot 

i així molts obstacles poden ser construïts amb fusta, rampes de totes formes i mides, half-

pipes i fins i tot bowls. Totes les estructures a l’aire lliure s’han de construir amb fusta 

tractada i protegides amb una capa resistent a l’aigua i als impactes permanents. 

 

5.2.3 ACER 

 

La fusta i l’acer són bastant similars pel que fa a disseny i construcció. Gairebé qualsevol 

solució adoptada per a rampes de fusta també es pot aplicar a rampes amb estructures 

d'acer.  

 

Les estructures d’acer s’acostumen a utilitzar en les construccions modulars de certs 

skateparks públics però sobretot en competicions i espectacles puntuals. En el primer cas 

per mitjà de barres rectangulars o tubulars soldades entre elles i en forma d’andamis 

desmuntables en el segon.  

 

Les avantatges de l’acer són estructures portàtils, tot i que es fixin mecànicament al 

paviment, i resistents a les inclemències del temps si estan degudament tractades. 
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Els inconvenients són el preu, la limitació per realitzar certes formes i el sistema de 

fabricació ja que no es presta a ser conformat a mesura. Els venedors d’aquestes solucions 

es justifiquen dient que són més resistents que la fusta, més barats que el formigó i que es 

poden redistribuir però, tot i ser cert, quan es tracta de skateparks a l’aire lliure és més 

aconsellat fer-los de formigó. 

 

Pel que fa a la superfície patinable, si està feta de xapa és un clar error. Principalment per 

que s’escalfa en excés amb la presència del sol fins arribar a produir cremades importants 

en contacte directe amb la pell al mateix temps que quan la humitat ambiental condensa es 

tornen relliscoses i impatinables. A part, la sensació de patinar sobre l’acer no és gaire 

agradable ja que proporciona molt poca adherència. 

 

 

Com a síntesi final s’elabora una taula comparativa entre ells per reconèixer i comparar de 

forma ràpida totes les característiques tècniques mencionades. 

 

5.3 SUPERFÍCIES DE RODAMENT 

 

MATERIAL PROS CONTRES COST VIDA ÚTIL 

Durabilitat Complex de 

treballar 

Formes 

orgàniques 

Temps de posta 

en obra 

 

 

FORMIGÓ 

Reparacions 

mínimes 

Cost elevat 

 

 

El més car 

 

50+ anys tan 

interior com 

exterior 

 

Poc adient per 

BMX 

3+ anys en 

interior 

 

 

MASONITA 

 

 

Superfície llisa Ràpid 

deteriorament 

en exterior 

 

 

Menys costosa 

que la majoria 

1+ any d’ús 

intensiu en 

exterior* 
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Durabilitat 2+ en interior  

CONTRAPLACAT  

 

Barat Ràpid 

deteriorament 

 

Barat 1+ en exterior* 

 

Poc adient per 

BMX 

5+ anys d’ús 

intensiu en 

interior 

 

 

CONTRAPLACAT 

DE BEDOLL 

 

 

Superfície llisa 

Ràpid 

deteriorament 

en exterior 

 

 

Menys 

costosa que la 

majoria 

 

1+ any 

exterior* 

 

 

MATERIAL PROS CONTRES COST VIDA ÚTIL 

Específic per a 

skateparks 

Costós 4+ anys d’ús 

intensiu en 

exterior* 

Idoni per a 

BMX 

Més car que el 

contraplacat 

 

 

 

 

 

 

SKATELITE 

Resisteix millor 

el clima que el 

contraplacat i el 

Totes o gairebé 

totes les 

làmines s’han 

de reemplaçar 

en 4-6 anys 

 

 

 

 

 

6+ anys d’ús 

intensiu en 

interior 

Absorbeix la 

calor 

Durabilitat 

No porós, 

rellisca amb la 

mínima humitat 

Reparacions 

mínimes 

Menys car que 

les superfícies 

de policarbonat 

Idoni per a 

BMX 

 

 

 

 

ACER 

Resisteix el 

clima 

Més difícil de 

treballar que la 

fusta, requereix 

més costos de 

posta en obra 

Més car que el 

contraplacat 

20+ anys tan 

interior com 

exterior 
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masonite 

Més barat que 

el formigó 

Excel·lent 

durabilitat en 

interiors 

 Més barat que 

el formigó 

 

*a l’exterior, el grau de virulència de les inclemències del temps tindran un efecte directe 

sobre la vida útil del material d’acabat. 

 

6 ERRORS COMUNS DE DISSENY 

 

6.1 DISSENY POC INSPIRAT 

 

Els dissenys sorgits de catàlegs són creats mitjançant mòduls prefabricats i acaben sent 

skateparks poc atractius pels usuaris. Els patinadors que es desafien i es proposen aprendre 

trucs nous necessiten parcs amb un disseny que els permeti progressar quan patinen. Això 

fa que aquests tipus de parcs sovint quedin en desús perquè no s’han ajustat correctament a 

l’usuari. 

La solució és contractar dissenyadors experimentats respectats dins d’aquest col·lectiu. La 

raó per la qual certes empreses tenen una gran reputació i d’altres no és perquè disposen 

dins l’equip de patinadors amb experiència. 

6.2 ERRORS D’EXECUCIÓ 

 

Sovint amb bones intencions, s’inverteix el pressupost en la contractació dels serveis 

necessaris o en un proveïdor que desconeix les necessitats específiques del client, o 

simplement no les valora. El resultat final és un skatepark replet d’errades constructives 

inclús perillós per patinar. Si una oferta econòmica ha estat el detonant per contractar el 

proveïdor del producte o els serveis, s’haurà realitzat una instal·lació que a la llarga no 

atraurà al públic previst. Amb l’inconvenient de que posteriorment s’haurà de decidir si es 

volen fer renovacions costoses, construir correctament un skatepark nou o simplement no 
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intervenir-hi i deixar els patinadors sense un espai habilitat. En aquests casos ningú surt 

guanyant quan el personal encarregat del projecte no està qualificat. 

 

La solució és identificar correctament les ofertes per atraure només empreses qualificades. 

 

6.3 SUBESTIMAR LA FUNCIÓ D’ESPAI SOCIAL 

 

Grades, marquesines, fonts i altres aspectes de disseny que facin l’espai còmode i acollidor 

són molt importants per l’ús a llarg termini del parc. Per molts usuaris l’skatepark és el 

primer lloc de reunió social. Si la instal·lació està dissenyada per aportar aquesta funció 

social serà molt més complerta. Quan el factor popularitat del nou skatepark està 

subestimat, sobretot quan el mobiliari urbà i els entorns no estan dissenyats per complir 

aquesta funció, el funcionament del parc pot arribar a ser caòtic. El parc haurà atret a 

centenars de joves però sense vetllar per les necessitats que un espai social com aquest 

requereix. 

La solució és tractar l’skatepark com un parc corrent i planificar-lo perquè sigui popular. 

 

6.4 SUBESTIMAR LA SUPERFÍCIE NECESSÀRIA 

 

Quan es pregunta als planificadors què haurien fet diferent als skateparks realitzats a les 

seves ciutats, la majoria reconeixen que els van fer massa petits. L’skateboard és un esport 

que requereix velocitat, especialment en la disciplina d’street on és molt difícil pronosticar 

la quantitat d’espai pla desocupat.  

 

Solució: Evitar la temptació d'omplir l'espai disponible amb molts obstacles. Les 

superfícies amplies i planes projectades pels dissenyadors professionals són les requerides 

realment. 
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6.5 ASSESSORAMENT INADEQUAT 

 

L’assessorament objectiu no s’ha de buscar en persones que decideixin condicionades per 

interessos econòmics propis. Certs skateparks es contracten mitjançant grans promeses i 

llargues garanties. Mai s’ha de comprar res amb 20 anys de garantia. Per saber el que 

funciona realment als skateparks s’ha de preguntar als mateixos patinadors. I això es fa 

visitant les zones properes als skateparks per parlar amb els patinadors i administradors. 

 

La solució és buscar assessorament objectiu per la determinació de l’skatepark. Els millors 

assessors per obtenir una opinió objectiva són aquells que han patinat un munt de parcs 

diferents sense estar dins del negoci i en segon terme, les empreses realment 

especialitzades en la construcció d’skateparks. 

 

6.6 MALCOBRIR LES NECESSITATS LOCALS 

 

Mentre que els camps de futbol poques vegades s'espera que alberguin més de dos equips 

consecutivament,  els skateparks, tot i ser relativament més petits que els camps i tenir una 

ocupació major, s’espera que resolguin la demanda total en quan a zones habilitades per a 

aquest esport. Això provoca que acabin sent patinats només pels patinadors experts o més 

radicals, mentre que la gran majoria de patinadors no poden patinar en condicions segures i 

còmodes. 

 

La solució recau, sempre que es pugui, en preveure una xarxa d’skateparks a la zona 

perquè els tots els patinadors tinguin accés i l'oportunitat d'utilitzar-los. 

 

6.7 VINCULAR ALLÒ PETIT AMB ALLÒ PRINCIPIANT 

 

L’alçada o la profunditat d’un obstacle no sempre està relacionat amb el seu grau de 

dificultat. Una vorada alta és més difícil de patinar que una de baixa, però una bowl fonda 

amb una transició suau és més fàcil de patinar que una bowl més superficial però amb una 

transició més pronunciada. Donada la quantitat de reptes que sorgeixen a l’hora de crear un 
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skatepark es recomana no estancar-se en la catalogació dels obstacles en funció de si és 

“principiant” o “avançat” i sí concentrar-se en crear un espai que realment funcioni pels 

patinadors. Tenir presents els patinadors principiants és important, però realitzar 

simplement versions reduïdes d’altres obstacles no és la solució. 

 

La solució recau en emprar dissenyadors experimentats en l’execució de la zona de 

principiants. 

 

6.8 PERCEBRE LA PLANIFICACIÓ COM UNA 

DIFICULTAT 

 

Iniciar el procés de creació d’un nou skatepark és una gran oportunitat per integrar una 

activitat juvenil popular i fascinant com és l’skateboard. El nou parc ha de ser entès com 

un obsequi que esdevindrà molt popular entre el jovent de la zona. Amb la planificació 

adequada i les decisions correctes, serà una fita per a tota la comunitat. Aquesta és una 

oportunitat excitant i única. 

 

La solució, prioritzar una planificació per un parc triomfant  enlloc de concentrar-se en 

mitigar els seus errors. 

 

7 CREACIÓ D’UN SKATEPARK 

 

El primer pas per dissenyar un skatepark és saber a quin públic anirà orientat. No és el 

mateix dissenyar-lo per a 10 persones que per a 50 ni tampoc per a un públic amateur que 

per a un de més veterà. Per tant, requereix un disseny personalitzat per satisfer les 

particularitats del client. 

 

7.1 ESCOLTAR, DESCOBRIR, DEFINIR I ANALITZAR 
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Per realitzar un skatepark correctament que satisfaci el major nombre d’expectatives, 

primer de tot s’ha d’escoltar la idea del client i el perquè de la necessitat de construir-lo. 

Aquesta procés s’ha de realitzar mitjançant un qüestionari el qual guiarà i acotarà el tipus 

de pista a dissenyar per poder adequar-lo al públic al qual anirà destinat. A continuació és 

descriuen qüestions bàsiques per a un bon disseny. 

 

7.1.1 PRESSUPOST DISPONIBLE: El punt de partida per al seu disseny és el 

pressupost. En funció d’aquest es decidirà la magnitud com la qualitat del disseny. 

 

7.1.2 SUPERFÍCIE DISPONIBLE: En funció de la superfície el disseny pot permetre 

diferents zones, superfícies lliures, separació entre obstacles, etc. 

 

7.1.3 PERFIL DELS PATINADORS: Primer de tot s’ha de conèixer el públic que 

utilitzarà i freqüentarà l’espai, la disciplina o estil predominant d’aquests i la influència que 

causarà. D’aquesta manera es realitza un perfil del públic útil pels dissenyadors. 

 

7.1.4 OBSTACLES: Coneixent la voluntat del client s’estimularan i es tindran més 

presents els elements requerits. 

 

7.1.5 INFLUÈNCIES: Aquest apartat, juntament amb l’anterior, ajuden a fer-se una idea 

principal del tipus de disseny a realitzar. 

 

7.1.6 NIVELL DE DIFICULTAT: En funció del grau de dificultat que es vulgui assolir 

s’usaran unes alçades, unes mides i unes composicions diferents ja que no és el mateix 

realitzar un disseny per a principiants que per a veterans. 

 

7.1.7 COMPETÈNCIA: En el cas de que existeixi algun tipus de competència, s’haurà 

d’estudiar què fa bé i que podria millorar. Si es donés el cas d’existir skateparks propers, 
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sempre es poden utilitzar per veure què ha triomfat i què ha fracassat per a l’hora de 

dissenyar el nou millorar aquests aspectes i no cometre els mateixos errors. 

 

7.2 DISSENYAR VÀRIES PROPOSTES 

 

Un cop respostes i estudiades les anteriors preguntes es realitzen un seguit de models. 

Després d’analitzar-los s’escollirà un definitiu del qual sorgirà el disseny final. El disseny 

escollit serà el que s’aproximi més a la superfície, al pressupost disponible així com a les 

necessitats dels patinadors. Tot seguit es comença a treballar amb aquest disseny amb la 

finalitat de poder treure el millor rendiment al pressupost del que es disposa. 

 

7.3 MILLORAR EL DISSENY ESCOLLIT 

 

El disseny final es comença a dur a terme. Es revisa el disseny en tots els aspectes per 

assegurar que és segur, que no s’excedeix del pressupost, que es treballa dins de l’espai 

disponible, que té una bon circulació, que les rampes i els obstacles són atractius, etc... 

Durant aquest procés es comencen a realitzar els amidaments. Gràcies a les fulles de càlcul 

sabrem amb exactitud quantes biguetes, planxes de fusta contraxapada, quin material de 

superfície, copings seran necessàries. Així  s’optimitza el pressupost i el temps d’execució. 

 

7.4 CONSTRUIR L’SKATEPARK 

 

El disseny ja està determinat. És en aquest moment del procés on es firma el contracte 

acordant el dia de finalització de l’skatepark amb el constructor. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

El contingut d’aquest annex compren un estudi estructural orientatiu amb l’objectiu 

d’esbrinar com li afectarà la nova distribució de càrregues a l’estructura conservada per 

determinar si serà capaç de suportar-les o bé caldrà reforçar-la. 

 

Resumint, s’ha realitzat un anàlisi dels fonaments i dels pòrtics per conèixer i justificar 

quins elements caldrà reforçar i quins no. 

 

Al tractar-se d’una edificació projectat segons la NBE-AE/88, norma anterior a l’actual 

Codi Tècnic de l’Edificació, l’aplicació directa de la normativa d’aquest últim no és 

apropiada ja que les exigències són més estrictes i en molts casos no es complirien. Per tant 

els càlculs s’han d’interpretar tenint present aquesta condició. 

 

2 ANÀLISI ESTRUCTURAL 

 

Les obres de distribució van ser realitzar-se l’any 1991. Com ja s’ha dit, el càlcul 

estructural es va dur a terme segons la NORMA BÀSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-

AE/88. Consultant la norma i el projecte original s’ha conegut que les accions adoptades al 

càlcul van ser les següents: 

 

Accions gravitatòries: 

- Forjat: 2,7 KN/m2 

- Envans: 0,5 KN/m2 

- Paviment: 0,8 KN/m2 

- Sobrecàrrega d’ús: 3 KN/m2 

 

Obtenint una càrrega total de càlcul de 7 KN/m2. 

 

Al ser una zona amb un grau de sismicitat nul les accions respectives es van ignorar. 
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Les accions adoptades al càlcul per a la nova estructura seran les pertinents al CTE. 

D’aquesta manera s’obtenen les següents accions: 

 

Accions permanents (G): 

- Forjat unidireccional, llums fins a 5m; gruix total < 0,28 m: 3 KN/m2 

- Envans amb estructura autoportant i fulles de cartró guix: 0,25 KN/m2 

- Paviment de fusta sobre capa de recrescut; gruix total < 0,08 m: 1 KN/m2 

 

Accions variables (Q): 

- Sobrecàrrega d’ús per a zones d’accés al públic amb taules i cadires: 3 KN/m2 

 

Al ser una estructura interior les accions produïdes per el temps s’ignoren. També s’han 

ignorat les accions accidentals al considerar-les nul·les. 

 

Obtenint un càrrega total de càlcul de 7,25 KN/m2 

 

2.1 FONAMENTS  

 

S’ha comprovat que la nova distribució no alteri negativament les càrregues transmeses per 

la fonamentació al terreny.  
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Per aquesta raó s’han calculat les càrregues actuals suportades per cada sabata i les del 

futur ús. En el cas que la càrrega a absorbir sigui superior a la capacitat del fonament, 

aquest s’haurà de recalçar. 

 

La fonamentació actual es a base de sabates aïllades quadrades de 100cm de costat i 60 cm 

de profunditat. El seu dimensionat es va calcular en funció de la sabata més desfavorable. 

 

S’analitza la càrrega absorbida per aquesta seguint el procediment següent: 

 

δadm = Q/ S 

 

On 

δadm = Tensió admissible tel terreny (KN/m²) 

Q= Càrrega a transmetre (KN) 

S= Àrea de la sabata (m²) 

 

Pilar S Forjat Envans Paviment S.C. ús Total  N (Kg) N(KN) 

8 21.72 270 50 80 300 700 15828 158.28 

 

Així doncs, per una δadm de 150 KN/m² corresponia: 

 

S= Q/ δadm  158.28/150 = 1.05 ≈ 1’00 m² 

 

D’aquesta manera, si les càrregues que absorbiran les sabates superen una càrrega de 

158.28 KN s’hauran de reforçar. 

 

La següent taula mostra les càrregues transmeses a les sabates en els dos casos. 

 

PILAR SUP. ORIGINAL SUP. CANVI D’ÚS N ORIGINAL N CANVI D’ÚS 

1 4.57 1.66 35.14 14.77 

2 18.07 11.05 131.32 82.33 

3 22 14.55 149.44 107.29 

4 24.45 7.94 142.59 61.07 

5 9.64 9.64 71.15 71.15 
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6 1.45 1.45 12.75 12.75 

7 17.26 17.26 127.80 127.80 

8 21.72 18.98 158.28 139.10 

9 6.47 6.47 48.06 48.06 

10 16.8 9.7 123.04 70.46 

11 6.47 9.7 47.83 70.44 

12 - 3.24 - 25.22 

13 - 3.24 - 25.22 

 

Analitzant els resultats de la nova distribució s’observa que no cal intervenir en els 

fonaments ja que la condició que obligaria a fer-ho no es compleix. 

2.2 PÒRTICS 

 

S’ha comprovat que la nova distribució no afecti la resistència i estabilitat de l’estructura 

original. 

 

Per aquesta raó s’han calculat les càrregues actuals suportades per l’estructura i les del 

futur ús. En el cas que la càrrega transmesa en el futur sigui superior a l’actual, s’analitzarà 

el pòrtic per determinar si compleix els estats límits o si s’haurà de reforçar. 
 

L’estructura es basa en pòrtics metàl·lics realitzats amb perfils HEB. Pels pilars es van 

utilitzar HEB-160 i per les bigues HEB-180, HEB-200 i HEB 240. 
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Les accions considerades en el nou forjat són les següents: 

 

Accions permanents (G) 

- Forjat: 3 KN/m2 

- Envans: 0,25 KN/m2 

- Paviment: 1 KN/m2 

 

Accions variables (Q) 

- Sobrecàrrega d’ús: 3 KN/m2 

 

S’observa que la sobrecàrrega d’ús no s’ha hagut de modificar tot i haver variat aquest. 

Això és degut a que l’estructura inicialment es va calcular amb una sobrecàrrega d’oficina 

de 3 KN/m2 i l’actual CTE adjudica una sobrecàrrega d’ús als espais públics amb taules i 

cadires de també 3 KN/m2 (al CTE la sobrecàrrega d’ús a les oficines és de 2 KN/m2). 

 

La següent taula mostra les càrregues lineals suportades pels pòrtics abans i ara. 

 

PÒRTIC SUP. ORIGINAL SUP. CANVI D’ÚS N ORIGINAL N CANVI D’ÚS 

1-2 12.52 6.05 35.14 14.77 

2-3 20 13.22 131.32 82.33 

3-4 24.02 15.88 149.44 107.29 

5-7 18.48 18.48 142.59 61.07 

6-7 1.94 1.94 71.15 71.15 

7-8 20.45 20.45 12.75 12.75 

8-9 12.94 12.94 127.80 127.80 

10-11 12.94 19.41 139.10 158.28 

12-13 6.47 6.47 48.06 48.06 

 

Es pot observar que la majoria de pòrtics s’han vist afectats positivament ja que les 

respectives càrregues s’han reduït o variat molt poc. Això és degut a que durant l’enderroc 

s’han suprimit parts de forjat, fet que ha alleugerit l’estructura. 
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Al contrari d’això, hi ha un pòrtic que s’ha vist afectat negativament. Això es degut a que 

ha de suportar un forjat que abans no existia. Per això s’analitza més detalladament 

l’estructura per extreure’n conclusions. 

 

L’estudi del pòrtic s’ha realitzat amb el programa de software Wineva 7.04. 

 

El pòrtic en qüestió està format per dos pilars HEB-160 i una biga HEB-180. En el 

moment de fer el càlcul, els nusos d’aquest s’han considerat rígids i encastats. 

 

Originalment el pòrtic suportava una càrrega de: 

- permanent (p.p.) de 11,9 KN/m i 

-  càrrega variable (ús) de 8,925 KN/m 

 

fent un total de 20,825 KN/m. 

 

El canvi d’ús incrementa la càrrega en: 

- permanent (p.p.) en 6,29 KN/m i 

-  variable (ús) en 4,44 KN/m2. 

 

Fent un total de 10,73 KN/m2 

 

3 RESULTATS 

 

Realitzant les hipòtesis pertinents s’obtenen els següents diagrames: 
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DIAGRAMES ESTAT ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càrrega: 20,825 KN/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallant màxim: 46,41 KN 
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Moment màxim: 29,53 KNm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformació màxima: 6,3 mm 
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DIAGRAMES CANVI D’ÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càrrega: 31,50 Kn/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallant màxim: 69,75 KN 
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Moment màxim: 44,39 KNm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformació màxima: 9,5 mm 
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4 CONCLUSIONS 

 

Analitzant els diagrames, observem que l’augment de deformacions que patirà el pòrtic 

sobrepassaran els estats límits de càlcul pel que serà necessari reforçar-lo. 

 

Es proposa resoldre el reforç del pòrtic soldant una platina a l’ala inferior de la biga amb 

una secció tal que li augmenti la secció i en conseqüència el moment d’inèrcia fins a reduir 

la seva deformació per sota del valor límit establert per normativa. 

 

Pel que fa als pilars, es proposa reforçar afectat soldant dues platines paral·leles a l’ànima 

del perfil com a rigiditzadors, amb un gruix tal que augmenti la secció i el moment 

d’inèrcia suficientment com per reduir les deformacions per sota del valor límit establert 

per normativa. 
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ANNEX D 

 

CÀLCUL DE LES INSTAL·LACIONS 
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1 FONTANERIA 

1.1 DIMENSIONAT 

 
El dimensionat de la instal·lació s’ha realitzat segons les especificacions del DB HS-4 del 

CTE. 

 

Determinació del cabal instal·lat (Qi) de les diferents estances. 

La taula 2.1 del DB HS-4 fixa els caudals mínims instantanis a subministrar als aparells i 

equips de l’equipament higiènic. 

 

D’aquesta manera obtenim el caudal instal·lat de les diferents cambres. 

 

Vestidor Homes     Vestidor Dones  

Lavabo (2)  0,20 l/s   Lavabo 0,10 l/s 

Dutxa (4) 0,80 l/s   Dutxa (2) 0,40 l/s 

Qi total 1,00 l/s   Qi total 0,50 l/s 

     

Bany Homes     Bany Dones/ Minusv. 

Lavabo 0,10 l/s   Lavabo  0,10 l/s 

Qi total 0,10 l/s   Qi total  0,10 l/s 

 

Cuina     ACS 

Aigüera 0,30 l/s   Abocador  0,20 l/s 

Tipus d’aparell Caudal instantani mínim d’AF 

(dm³/s) 

Caudal instantani mínim d’ACS 

(dm³/s) 

Lavabo 0,05 0,03 

Dutxa 0,20 0,10 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Urinari amb cisterna 0,04 - 

Aigüera no domèstica 0,30 0,20 

Rentaplats industrial (20 serveis) 0,25 0,20 

Aixeta aïllada 0,15 0,10 

Abocador 0,20 - 
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Rentaplats Ind. 0,25 l/s   Qi total  0,20 l/s 

Qi total 0,55 l/s 

 

Aigüa de pluja  

Inodor (4) 0,40 l/s  

Urinari 0,04 l/s  

Aixeta 0,15 l/s 

Qi total 0,59 l/s 

 

Caudal total instal·lat 

∑ Qi = 1,00 + 0,50 + 0,10 + 0,10 + 0,55 + 0,20 + 0,59 = 3.04 l/s 

 

Determinació de les simultaneïtats i dels cabals simultanis de diferents trams de la 

instal·lació. 

Cambres humides. Cabals simultanis AF 

Vestidor Homes 

Q instal·lat Simultaneïtat   Cabal simultani 

Qi = 1,00 l/s n (nombre aparells) = 6  Qsim = (Qi x kv) 

 kv = 1/√n-1 = 0,45  1,00 l/s x 0,45 = 0,45 

Com que es preveu l’ús simultani de les 4 dutxes, el Qsim serà 0,80 l/s 

 

Vestidor Dones 

Q instal·lat Simultaneïtat   Cabal simultani 

Qi = 0,50 l/s n (nombre aparells) = 3  Qsim = (Qi x kv) 

 kv = 1/√n-1 = 0,70  0,50 l/s x 0,70 = 0,35 

Com que es preveu l’ús simultani de les 4 dutxes, el Qsim serà 0,40 l/s 

 

Bany Homes 

Q instal·lat Simultaneïtat   Cabal simultani 

Qi = 0,10 l/s n (nombre aparells) = 1  Qsim = (Qi x kv) 

 kv = 1/√n-1 = 1   0,10 l/s x 1 = 0,10 l/s 

 

Bany Dones/Minusv. 

Q instal·lat Simultaneïtat   Cabal simultani 
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Qi = 0,10 l/s n (nombre aparells) = 1  Qsim = (Qi x kv) 

  kv = 1/√n-1 = 1   0,10 l/s x 1 = 0,10 l/s 

 

Cuina 

Q instal·lat Simultaneïtat   Cabal simultani 

Qi = 0,55 l/s n (nombre aparells) = 2  Qsim = (Qi x kv) 

 kv = 1/√n-1 = 1   0,55 l/s x 1 = 0,55 l/s 

 

ACS 

Q instal·lat Simultaneïtat   Cabal simultani 

Qi = 0,20 l/s n (nombre aparells) = 1  Qsim = (Qi x kv) 

  kv = 1/√n-1 = 1   0,20 l/s x 1 = 0,20 l/s 

 

Aigua de pluja 

Q instal·lat Simultaneïtat   Cabal simultani 

Qi = 0,59 l/s n (nombre aparells) = 5  Qsim = (Qi x kv) 

  kv = 1/√n-1 = 0,5  0,59 l/s x 0,5 = 0,30 l/s 

 

Sumatori de cabals simultanis 

∑ sim = 0,8 + 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,55 + 0,20 + 0,30 = 2,45 l/s 

 

Cabal simultani de l’edifici 

Q simultani Simultaneïtat   Cabal simultani 

Qsim = 2,45 l/s n (nombre d’estances) = 6 Qsim e = (Qsim x kv) 

  kv = 1/√n-1 = 0,45  2,45 l/s x 0,45 = 1,3l/s 

 

Elecció de les velocitats de càlcul, determinació dels diàmetres i pèrdues de càrrega. 

 

Segons l’apartat 4.2.1 del DB HS-4, la velocitat es limita segons la zona de pas de la 

instal·lació, a: 

- muntants i interiors habitatge, v ≤ 1,50 m/s 

- tub d’alimentació, v ≤ 2,00 m/s 

- Instal·lacions enterrades i de gran secció, v ≤ 3,00 m/s 
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Els diàmetres també es limiten a: 

Tipus d’aparell Ø mínim d’acer (”) Ø mínim de Cu o plàstic (mm) 

Lavabo 1/2 12 

Dutxa 1/2 12 

Inodor amb cisterna 1/2 12 

Urinari amb cisterna 1/2 12 

Aigüera no domèstica 3/4 20 

Rentaplats industrial (20 serveis) 3/4 20 

Aixeta aïllada 1/2 12 

Abocador 3/4 20 

 

Tram considerat Ø mínim d’acer (”) Ø mínim de Cu o plàstic (mm) 

Alimentació a cambra de bany 3/4 20 

Alimentació a derivació 

particular 

3/4 20 

Muntant 3/4 20 

Distribuïdor general 1 25 

Alimentació a equips de 

climatització 

3/4 20 

< 50 KW 1/2 12 

 

En funció d’això, un cop fets els càlculs pertinents obtenim una relació de 

velocitats/diàmetres/pèrdues de càrrega de: 

 

Tram Qsim 

(l/s) 

Ø int 

càlcul 

Ø com. 

(mm) 

V real 

(m/s) 

J 

(mmca/m) 

L (m) J 

(mmca) 

J (mca) 

Tub 

alimentació 

1,1 27 28/38 1,9 170 2,5 510 0,51 

Derivació 

individual 

1,1 32 33/35 1,4 80 38 3648 3,65 

VD- VH 0,4 19 20/22 1,35 140 2,4 403,2 0,40 

VH- VM 0,55 22 26/28 1,1 70 7,85 659,4 0,66 

BH- BD 0,1 9 20/22 0,34 10 0,2 2,4 0 

BD- C 0,20 13 20/22 0,65 35 5,3 222,6 0,22 

C- M 0,43 19 20/22 1,45 140 2,15 361,2 0,36 

M- Der. Ind. 0,65 24 26/28 1,3 90 9,8 1058,4 1,06 

 

Pel que fa al circuit d’aigua de pluja: 
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Tram Qsim 

(l/s) 

Ø int 

càlcul 

Ø com. 

(mm) 

V real 

(m/s) 

J 

(mmca/m) 

L (m) J 

(mmca) 

J (mca) 

BH- BD 0,14 11 20/22 0,45 17 0,4 8,16 0 

BD- 1 0,17 12 20/22 0,55 26 0,5 15,6 0,02 

VH- 1 0,10 9 20/22 0,34 10 5,7 68,4 0,07 

1- C 0,20 13 20/22 0,65 35 4,3 180,6 0,18 

C- 2 0,25 15 20/22 0,80 50 0,75 45 0,05 

VD- 2 0,10 9 20/22 0,34 10 4,7 56,4 0,06 

2- O 0,27 15 20/22 0,875 60 7 504 0,50 

 

1.2 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA AIGUA CALENTA 

 
CÀLCUL DE LA DEMANDA 

 

La taula 3.1 del DB HE-4 adjudica els valors de la demanda en funció del criteri d’aquesta. 

D’aquesta manera s’obté aquest resultat. 

 

Es preveu que les instal·lacions realitzin uns 40 serveis diaris. 

Segons la hipòtesis, seran necessaris, 15 l ACS/dia servei x 40 serveis = 600 l ACS/dia. 

 

CAUDAL ACS 

 

La taula 2.1 del DB HS-4 fixa els caudals mínims instantanis a subministrar als aparells i 

equips de l’equipament higiènic. 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri de demanda Litres ACS/dia a 60ºC 

Vestidors/Dutxes col·lectives 15 Per servei 
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Vestidor Homes     Vestidor Dones  

Lavabo (2)  0, 13/s   Lavabo 0,065 l/s 

Dutxa (4) 0,40 l/s   Dutxa (2) 0,2 l/s  

Qi total 0,53 l/s   Qi total 0,265 l/s 

     

Bany Homes     Bany Dones/ Minusv. 

Lavabo 0,065 l/s   Lavabo  0,065 l/s 

Qi total 0,065 l/s   Qi total  0,065 l/s 

 

Cuina 

Aigüera 0,20 l/s 

Rentaplats Ind. 0,20 l/s 

Qi total 0,40 l/s 

 

Caudal total instal·lat ACS = ∑ Qi ACS 

0,53 + 0,265 + 0,065 + 0,065 + 0,40 = 1.325 l/s 

 

La figura 3.1 i la taula 3.3 del DB HE-4 adjudica la zona climàtica en funció de la seva 

ubicació geogràfica. 

A Cerdanyola del Vallès li correspon la zona II. 

 

La taula 3.2 determina la radiació solar global en funció de la zona climàtica. 

 

Tipus d’aparell Caudal instantani mínim d’AF 

(dm³/s) 

Caudal instantani mínim d’ACS 

(dm³/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Urinari amb cisterna 0,04 - 

Aigüera no domèstica 0,30 0,20 

Rentaplats industrial (20 serveis) 0,25 0,20 

Aixeta aïllada 0,15 0,10 

Abocador 0,20 - 
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La taula 2.1 del DB HE-4 adjudica la contribució solar mínima en % depenent de la 

demanda total d’ACS (l/d) i la zona climàtica. 

 

La taula 2.4 del DB HE-4 acota les pèrdues límits per orientació i inclinació i ombres 

depenent de la posició de les plaques. 

 

Les pèrdues associades per inclinació també venen recomanades de forma quantitativa a 

l’apartat 2.1.11. Es recomana una orientació al sud i una inclinació en funció de la seva 

demanda, de manera que: 

Demanda constant anual: latitud geogràfica 

Demanda preferent a l’hivern: latitud geogràfica + 10º 

Demanda preferent a l’estiu: latitud geogràfica – 10º 

Definint la nostra demanda com a constant anual, les plaques solars es col·locaran amb una 

inclinació de 40º, aproximadament la latitud geogràfica de Cerdanyola del Vallés (41ºN) 

 

Dimensionat de les plaques solars 

Els percentatges d’utilització previstos al llarg de l’any són els següents: 

 

Calculat el consum d’ACS diari, coneguda la tº mitjana de la xarxa i l’increment en ºC 

d’aquesta fins a 60ºC, es calcul·la la demanda energètica mensual en KWh. La següent 

taula mostra els resultats. 

 

Zona climàtica MJ/m² kWh/m² 

II 13,7 ≤ H ≤ 15,1 3,8 ≤ H < 4,2 

Zona Climàtica Demanda total d’ACS de l’edifici (l/d) 

II 

50-5.000 30 

Cas Orientació i inclinació Ombres Total 

General 10% 10% 15% 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

% ocupació 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Dades captador seleccionat: 

 

A l’apartat 3.3.3 Sistema d’Acumulació Solar, se’ns recomana utilitzar un dipòsit d’ACS i 

ens diu que l’àrea total dels captadors ha de complir la següent condició: 

50 < V/A < 180 

on 

A = la suma de les àrees dels captadors (m²) 

V = volum del dipòsit d’acumulació solar (l) 

En el nostre cas, amb un dipòsit de 700 l i una àrea de captació de 10 m²: 

50 < 700/10 < 180 

Es realitza un càlcul del valor de pèrdues per inclinació del captador, diferent a la òptima 

(latitud 40º), a partir d’una mitjana ponderada dels valors de pèrdua per inclinació 

comparats amb l’orientació òptima. Les dades de pèrdua per inclinació sobre una 

superfície horitzontal s’extreuen de les taules del Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones de Baja Temperatura de l’IDAE. Contenen dades en intervals de 5º, per això 

ens calculen les pèrdues en funció d’aquest increment. 

 

 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Dies per 

mes 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Consum 

(l/dia) 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Tº 

mitjana 

xarxa 

(ºC) 

8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

∆ tº (ºC) 52 51 49 47 46 45 44 45 46 47 49 52 

1.122 994 1.057 981 993 940 949 971 960 1.014 1.023 1.122 Demanda 

(KWh) Total demanda energètica anual: 12.126 KWh 

 Factor d’eficiència òptica 0,781 

Model Schuco Schucosol S.2 Coeficient global de pèrdues 3,902 W/(m²·ºC) 

Dimensions 2,152 x 1,25 m. Àrea útil 2,50 m² 
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A través de l’aplicació per al càlcul de contribució solar mínima de la pàgina 

www.konstruir.com, s’obtenen els càlculs de producció d’energia útil que es descriuen a 

continuació. 

 

 

Pèrdues en el cas General 

Pèrdues per inclinació (òptima 40º) 0,00% 

Pèrdues per desorientació amb el sud 0,79% 

Pèrdues per ombres 0% 

mitjançant el mètode F-Chart 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Rad. 

Horitz. 

(KWh/ 

m²·mes) 

56,11 73,92 110,98 134,10 160,27 169,20 189,00 155,93 121,80 93,00 60,00 49,91 

Coef. K 

incl (40º) 

lat(41º) 

1,40 1,30 1,18 1,05 0,95 0,93 0,96 1,06 1,22 1,40 1,52 1,50 

Rad. Incli. 

(KWh/ 

m²·mes) 

77,94 95,34 129,93 139,70 151,06 156,12 177,15 163,98 147,43 129,17 90,48 74,28 

Demanda 

E. (KWh) 

1.122 994 1.057 981 993 940 949 971 960 1.014 1.023 1.122 

E. Ac. Cap 

(KWh/mes) 

555 679 925 995 1.076 1.112 1.262 1.168 1.050 920 644 529 

D1 = 

EA/DE 

0,49 0,68 0,88 1,01 1,08 1,18 1,33 1,20 1,09 0,91 0,63 0,47 

K1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

K2 0,82 0,85 0,90 0,94 0,94 0,92 0,93 0,88 0,87 0,91 0,89 0,80 

E. Per Cap 

(KWh/mes) 

2.096 1.932 2.226 2.174 2.160 1.943 1.986 1.878 1.838 2.117 2.091 2.031 

D2 = 

EP/DE 

1,87 1,94 2,11 2,22 2,18 2,07 2,09 1,93 1,91 2,09 2,04 1,81 

f 0,34 0,48 0,60 0,68 0,72 0,78 0,86 0,80 0,74 0,62 0,43 0,32 

EU = f*DE 378 473 633 666 717 736 814 778 713 629 441 360 

Total producció energètica útil anual: 7.338 KWh 
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Compliment exigències del CTE 

La contribució solar mínima anual obtinguda és de: 

7.338 KWh / 12.126 KWh = 0,605 = 61% 

Aquesta és superior a la mínima exigida de 30%. 

Les pèrdues energètiques, com s’ha vist anteriorment, són inferiors a les màximes 

permeses. 

Com mostra la següent taula, s’aconsegueix una contribució solar de generació d’ACS 

màxima de fins al 86% el mes de juliol i mínima de fins al 32% el mes de desembre, cap 

mes es produeix més del 110% de l’energia demandada i no existeixen 3 mesos 

consecutius on es produeixi més del 100% de l’energia demandada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul energètic 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Demanda E. 

(KWh/mes) 

1.122 994 1.057 981 993 940 949 971 960 1.014 1.023 1.122 

E. Útil cap. 

(KWh/mes) 

378 473 633 666 717 736 814 778 713 629 441 360 

% Energia 

aportada 

34 48 60 68 72 78 86 80 74 62 43 32 
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2 SANEJAMENT 

 

2.1 DIMENSIONAT  

 

RED DERIVACIÓ AIGÜES RESIDUALS. 

 

Derivacions individuals 

La taula 4.1 del DBHS 5 adjudica les UD a cada aparell així com els diàmetres mínims 

dels sifons i derivacions individuals. D’aquesta manera obtenim les següents resultats: 

 

Ramals col·lectors 

Es realitzaran els ramals col·lectors que connectin:  

- les dos piques i l’urinari de planta altell al baixant 1 (els inodors hi connectaran 

directament). 

- l’aigüera i el rentaplats al baixant 2. 

- els dos lavabos del vestidor d’homes al baixant 1 (l’inodor es connectarà 

directament al pericó X). 

- totes les dutxes al pericó X. 

- el lavabo del vestidor de dones al baixant 2 (l’inodor es connectarà directament al 

pericó X) 

A la taula 4.3 del DBHS 5 s’obtenen els diàmetres dels ramals col·lectors entre aparells 

sanitaris i les baixants en funció el nombre màxim de UD i els pendents d’aquests. 

D’aquesta manera obtenim els següents resultats: 

 

Unitats de desaigüe UD 

Ø mínim sifó i 

derivació individual 

(mm) 

 

 

Tipus d’aparell sanitari 

Ús públic 

2 40 Lavabo 

Dutxa 3 50 

Inodor Amb cisterna 5 100 

Urinari suspès 2 40 

Aigüera De cuina 6 50 

Rentaplats industrial 6 50 
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Baixants d’aigües residuals 

A la taula 4.4 del DBHS 5 s’obtenen els diàmetres com el major de les baixants 

considerant el nombre màxim de UD al baixant i el nombre màxim de UD per ramal en 

funció del nombre de plantes. 

Al baixant 1, on hi descarreguen un total de 16 UD, li correspon un Ø 63 mm. Com que les 

connexions dels inodors tenen un Ø 100 mm, i sabent que  la secció de les canonades no es 

pot reduir en el sentit de l’evacuació, s’ha d’adoptar un Ø 100 mm. 

Al baixant 2, on el nombre màxim de UD per ramal és de 12, li correspon un Ø 75 mm. 

 

Col·lectors horitzontals d’aigües residuals 

La taula 4.5 del DBHS 5 adjudica el diàmetre dels col·lectors horitzontals depenent del 

màxim nombre de UD i el pendent d’aquest. D’aquesta manera obtenim els següents 

resultats: 

 

Al col·lector que sorgeix del  pericó a peu del baixant 1, on hi descarreguen 25 UD, li 

correspondria un Ø 50 mm. Com que la connexió de l’inodor te un Ø 100 mm, i sabent que  

la secció de les canonades no es pot reduir en el sentit de l’evacuació, s’ha d’adoptar un Ø 

100 mm. 

Succeeix el mateix per a la resta de col·lectors, on descarregant-hi 19 i 52 UD els hi 

pertocaria un Ø 63 mm i Ø 90 mm respectivament, hauran d’adoptar un Ø 100 mm degut a 

la presència anterior de l’inodor. 

Màxim nombre de UD 

Pendent 2% 

Ø (mm) 

2 40 

6 50 

11 63 

21 75 

Màxim nombre de UD 

Pendent 2% 

Ø (mm) 

20 50 

24 63 

38 75 

130 90 
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Pericons 

La taula 4.13 del DBHS 5 adjudica les dimensions mínimes necessàries per als pericons en 

funció del diàmetre del col·lector de sortida d’aquest. D’aquesta manera obtenim els 

següents resultats: 

 

RED DERIVACIÓ AIGÜES PLUVIALS 

 

Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials. 

La taula 4.6 del DBHS 5 adjudica el nombre de boneres que s’han de disposar en funció de 

la superfície projectada horitzontalment de la coberta a servir. D’aquesta manera obtenim 

els següents resultats: 

 

Per una coberta de 724 m², corresponen 5 boneres. 

 

Canalons 

La taula 4.7 del DBHS 5 adjudica el diàmetre nominal del canaló semicircular per una 

intensitat pluviomètrica de 100 mm/h en funció del pendent i de la superfície servida. 

 

Per règims amb intensitat pluviomètrica diferent a 100 mm/h (veure Annex B) s’aplicarà 

un factor f de correcció a la superfície servida tal que: 

F = i/100 

 

Ø col·lector de sortida (mm)  

100 

L x A (cm) 40 x 40 

Superfície de coberta en projecció horitzontal (m²) Ø col·lector de sortida (mm) 

S > 500 1 cada 150 m² 

Màxima superfície de coberta en projecció 

horitzontal ( m²) 

Ø nominal del canaló (mm) 

Pendent del canaló 1%  

260 200 

475 250 
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Consultant l’Annex B, veiem que a Cerdanyola, situada la zona B i la isohieta 50, li 

correspon una intensitat pluviomètrica de 110 mm/h. 

F =110/100, F = 1.1 

Així doncs, multiplicant la superfície servida pel factor obtindrem la superfície corregida. 

337 x 1,1 = 370,7 m² 

387 x 1,1 =  425,7 m² 

Obtenint uns canalons de Ø 250 mm. 

 

Baixants d’aigües pluvials 

La taula 4.8 del DBHS 5 adjudica els diàmetres dels baixants per una intensitat 

pluviomètrica de 100 mm/h en funció de la superfície servida. 

 

Anàlogament, s’aplicarà el factor f de correcció 1,1. D’aquesta manera obtenim el següent 

resultat. 

 

Col·lectors d’aigües pluvials 

La taula 4.9 del DBHS 5 adjudica el diàmetre del col·lector en funció de la superfície 

servida. D’aquesta manera obtenim el següents resultats. 

 

 

Pericons 

La taula 4.13 del DBHS 5 adjudica les dimensions mínimes necessàries per als pericons en 

funció del diàmetre del col·lector de sortida d’aquest. D’aquesta manera obtenim els 

següents resultats: 

 

Superfície en projecció horitzontal servida (m²) Ø nominal del baixant (mm) 

177 75 

Superfície projectada ( m²) 

Pendent del canaló 2% 

Ø nominal del col·lector (mm) 

178 90 

323 110 

440 125 

862 160 
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Ø col·lector de sortida (mm)  

100 150 200 

L x A (cm) 40 x 40 50 x 50 60 x 60 



 EPSEB. GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ. PROJECTE FINAL DE GRAU 
Reforma i canvi d’ús d’una nau industrial a Cerdanyola del Vallès. ANNEX D 

 

97 

3 APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS 

 
El dimensionat del dipòsit s’ha realitzat segons la Norma DIN 1989-1:2002-04 Sistemes 

d’utilització d’aigua pluvial. Aquesta dimensiona el dipòsit, pel procediment simplificat, 

en funció de la quantitat d’aigua recollida i la demanda de l’edifici. Tot seguit s’exposen 

els corresponents càlculs realitzats per al seu dimensionat. 

 

3.1 DIMENSIONAT 
 

DADES DE PARTIDA 

Altura pluviomètrica  (Cerdanyola del Vallès) 

Consultant l’arxiu de dades del servei meteorològic de Catalunya, sabem que la comarca 

del Vallès Occidental te una pluviometria anual entre 600 i 650 mm. Per a realitzar el 

càlcul optarem un valor de 625 mm. 

Consultant la figura B.1 i la taula B.1 de l’annex B del DB HS, sabem que a Cerdanyola, 

situada a l’isohieta 50, li correspon una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h. 

 

Dimensió de la superfície de recollida 

L’àrea en projecció horitzontal de la coberta de l’edifici és de 724 m².  

Rendiment anual d’aigua pluvial (Er) 

La quantitat d’aigua acumulable en un any es pot calcular amb la següent fórmula. 

Er = Aa x e x hn x n 

on 

Er = El rendiment d’aigua pluvial (l/any) 

Aa = la superfície de recollida (m²) 

e = coeficient de rendiment 

hn = l’alçada de precipitació (l/ m²) 

n = el grau d’efectivitat filtrant hidràulica 

D’aquesta manera obtenim un rendiment d’aigua pluvial de, 

Er = 724 x 0,8 x 625 x 0,9 = 325.800 l /any 

 

Demanda anual d’aigua de servei (BWa) 

La demanda anual d’aigua domèstica es pot calcular amb la següent fórmula. 
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BWa = Pd x n x 365* 

on 

BWa = Demanda anual d’aigua de servei 

Pd = necessitat diaria per persona (l/dia) 

n = nombre de persones 

 

Amb l’ajuda de la taula 4 de l’apartat 16 de la norma i la taula de l’annex A de la norma es 

calcula ràpidament la demanda d’aigua domèstica anual en funció dels aparells sanitaris, 

els usos diaris per persona i l’afluència de persones. 

D’aquesta manera obtenim 

 

Volum útil 

La necessitat d’aigua de servei es compara amb el rendiment d’aigua pluvial anual, prenent 

com a bo per la medició del volum útil el valor menor.  

D’aquest valor menor calculat es considera un 6% com a volum útil suficient. 

Vn = mínim de (BWa o Er) x 0,06 

on 

Vn = volum útil 

BWa = Demanda anual d’aigua de servei 

Er = Rendiment d’aigua pluvial (l/any) 

D’aquesta manera obtenimun volum útil d’acumulació de 

BWa < Er 

90.780 l/any < 325.800 l/any 

Vn = 90.780 x 0,06 = 5446,8 litres ≈ 6000 litres 

Aquest mètode de dimensionat aprofita de forma òptima el rendiment d’aigua pluvial o 

acumula l’aigua de servei durant 3 setmanes amb el dipòsit ple. 

 

 

Aparell Pd n Dies a l’any BWa 

Inodor 6 25 300 45.000 

Urinari 3 50 300 45.000 

Aixeta neteja 5 1 156 780 

Total 90.780 l /any 
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4 CLIMATITZACIÓ 

 

4.1 DIMENSIONAT 

 

Potència frigorífica 

S’ha optat pel Nº índex següent: 170 frig/h m².  

 

Potència calorífica 

S’ha optat pel Nº Índex següent: 20 kcal/h m³. D’aquesta manera s’obtenen els resultats 

següents. 

 

 

 

Potència Estança Nº Índex Superfície (m²) 

(Frig/h) (KW) 

Vestíbul 170 28,65 4.870,50 5.65 

Vestidor H 170 22,85 3.884,50 4,52 

Vestidor D 170 10,30 1.751 2,04 

Planta Altell 170 115,55 19.643,5 22,84 

170 99,70 16.949 19,71 

170 6,70 1.139 1,32 

170 4,40 748 0,87 

Bar/ Cafeteria 

Passadís 

Bany D/M 

Bany H 170 4,75 807,50 0,94 

Total 30.149,50 35,05 

Potència Estança Nº Índex Superfície (m²) Alçada (m) 

(Kcal/h) (KW) 

Vestíbul 20 28,65 3,40 1.948,20 2,26 

Vestidor H 20 22,85 2,70 1.233,90 1,44 

Vestidor D 20 10,30 2,70 556,20 0,65 

Bar/ Cafeteria 20 99,70 3,00 1.997 2,32 

Passadís 20 6,70 2,70 361,80 0,42 

Bany D/M 20 4,40 2,70 237,60 0,28 

Bany H 20 4,75 2,70 256,50 0,30 

Total 6.591,20 7,67 
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Caudals d’aire d’impulsió 

Estança (700/3000) Potència (Frig/h) Caudal (m³/h) 

Vestíbul 0.23 4.870,50 1.136,45 

Vestidor H 0.23 3.884,50 906,38 

Vestidor D 0.23 1.751 408,57 

Bar/ Cafeteria 0.23 16.949 3.954,77 

Passadís 0.23 1.139 265,77 

Bany D/M 0.23 748 174,53 

Bany H 0.23 807,50 188,42 

Total 7.034,89 

 

S’haurà de disposar d’una unitat exterior amb suficient potència com per alimentar totes 

les unitats interiors. Ídem per a les unitats interiors. Les seves potències han d’escaure amb 

les superfícies que climatitzen. 

Coneguts els resultats anteriors, sabem que la potència per a la unitat exterior és de 35,05 

KW, per al vestíbul és de 5,65 KW, per al vestidor de dones és de 2,04 KW i 4,52 KW per 

al d’homes i 22,84 KW per a la planta altell. 

 

Dimensionat conductes  

Al climatitzar la planta altell amb un sistema partit de descàrrega indirecta s’han de 

dimensionar els seus conductes. El procediment serà el següent: repartir de forma 

equitativa el cabal d’aire proporcionat per la unitat interior entre les demandes tèrmiques 

de les estances. Així doncs s’ha realitzat la següent taula. 

 

El caudal de l’àrea del bar/cafeteria s’haurà de subdividir ja que la climatització es farà a 

través de diversos difusors. 

Dividint el caudal total pel nombre de difusors a instal·lar, s’obté el caudal de cada difusor. 

S’ha previst un total de 10 difusors, obtenint 

Planta Altell Potència càlcul 

(KW) 

Potència aproximada 

(KW) 

Percentatges 

(%) 

Potència real 

(KW) 

Caudal 

(m³/min) 

Bar/cafeteria 16.949 17.00 86 19,264 50 

Passadís 1.139 1.100 6 1,344 3,5 

Bany D/M 748 800 4 0,896 2,25 

Bany H 807,5 800 4 0,896 2,25 

Total 19.643,5 19.700 100 22,4 58 
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50/10 = 5 m³/ min per difusor 

Les dimensions dels conductes s’ha realitzat mitjançant una taula, on a través de la relació 

Q = S x v s ’obtenen per trams les superfícies corresponents. 

En cap cas la velocitat de l’aire supera els 7 m/s. Ja que a partir d’aquest valor es genera 

soroll. 

 

Qualitat de l’aire interior 

Al tractar-se d’un edifici destinat a un ús diferent als contemplats pel HS 3 del CTE, el 

disseny de la instal·lació es realitza segons les especificacions del RITE. 

 

L’apartat 1.1.4.2 de les Instruccions Tècniques de disseny i dimensionat descriu les 

exigència que haurà de tenir la qualitat de l’aire interior. 

 

La categoria de la qualitat de l’aire interior  (IDA) a assolir, com a mínim, s’obté en funció 

de l’ús de l’edifici. Al tractar-se d’un edifici destinat a local per a l’esport, cafeteria o bar, 

l’IDA a assolir serà del tipus 3 (aire de qualitat mitjana). 

 

El cabal mínim de l’aire d’exterior de ventilació necessari per assolir la categoria indicada, 

s’ha calculat pel mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona. Segons la taula 

1.4.2.1 del reglament, per una categoria IDA 3 corresponen 8 dm³/s per persona. 

 

La filtració de l’aire exterior mínim de ventilació s’obté en funció de la qualitat de l’aire 

exterior (ODA) i la qualitat de l’aire interior (IDA). L’ODA del nostre edifici s’ha 

considerat del tipus 3 (aire amb altes concentracions de contaminants gasosos) degut a la 

presència d’indústries confrontants i autopistes properes. Segons la taula  1.4.2.5 del 

reglament, per una categoria IDA 3 i ODA 3 la classe de filtració correspon a F6/F7. 

 

La categoria de l’aire d’extracció es classifica en funció de l’ús de l’edifici. En el nostre 

cas, l’aire d’extracció (AE) es del tipus 2 (moderat nivell de contaminació). 

 

Coneixent les anteriors dades, per al càlcul de la potència dels ventiladors ha instal·lar s’ha 

realitzat una hipòtesis d’ocupació de l’edifici. D’aquesta manera obtenim, 
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Caudals d’aire d’impulsió 

Zona Ocupació Cabal (dm³/s) Total 

Pista de patinatge 40 8 320 

TOTAL 320 

 

Per ventilar l’aire de la pista de patinatge es necessitarà un ventilador capaç de renovar 320 

dm³/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ventilar la resta de l’edifici es necessitarà un ventilador capaç de renovar 488 dm³/s. 

 

Dimensionat conductes  

Al ventilar les zones amb descàrrega indirecta s’han de dimensionar els seus conductes. El 

procediment serà el següent: repartir el cabal d’aire proporcionat pel ventilador en funció 

dels cabals demandats a les estances. Així doncs s’ha realitzat la següent taula. 

 

 

 

 

 

 

El caudal d’aportació i d’extracció s’hauran de dividir ja que la ventilació es realitzarà a 

través de varies reixetes. 

 

Dividint el caudal total pel nombre de reixetes a instal·lar, s’obté el caudal de cada una. 

S’ha previst un total de 4 reixetes d’aportació, obtenint, 

Zona Ocupació Cabal (dm³/s) Total 

Vestíbul 5 40 

Distribuïdor - - 

Vestidor D 5 40 

Vestidor H 10 80 

Bar/Cafeteria 35 280 

Magatzem 1 8 

Passadís 2 16 

Bany D/M 1 8 

Bany H 2 

 

 

 

 

8 

16 

TOTAL 488 

Circuit 1 Cabal de 

càlcul 

(dm³/s) 

Cabal de 

càlcul 

(m³/min) 

Percentatges 

(%) 

Cabal real 

(dm³/s) 

Cabal real 

(m³/min) 

Pista patinatge 320 1152 100 416 1500 

TOTAL 320 1152 100 416 1500 
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1500/4 = 375 m³/ min per reixeta 

 

S’ha previst un total de 2 reixetes d’extracció, obtenint, 

1500/2 = 750 m³/ min per reixeta 

 

Les dimensions dels conductes s’ha realitzat mitjançant una taula, on a través de la relació 

Q = S x v s ’obtenen per trams les superfícies corresponents. 

 

En cap cas la velocitat de l’aire supera els 7 m/s. Ja que a partir d’aquest valor es genera 

soroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventilació corresponent a les zones de planta altell es realitzarà connectant la boca 

d’aportació d’aire directament al conducte de retorn de l’equip de climatització. D’aquesta 

manera es dimensiona un únic conducte pel caudal total de la planta. 

Al només col·locar 3 punts d’extracció a les cambres més contaminades, aquestes 

extrauran el caudal corresponent de tota la planta. 

 

A planta baixa se situaran difusors a cada una de les estances. Els punts d’extracció es 

situaran a les cambres més contaminades (on hi ha situat l’inodor).  

 

Les dimensions dels conductes s’ha realitzat mitjançant una taula, on a través de la relació 

Q = S x v s ’obtenen per trams les superfícies corresponents. 

Circuit 2 Cabal de 

càlcul 

(dm³/s) 

Cabal de 

càlcul 

(m³/min) 

Percentatges 

(%) 

Cabal real 

(dm³/s) 

Cabal real 

(m³/min) 

Vestíbul 40 144 8 44 160 

Distribuïdor - - - - - 

Vestidor D 40 144 8 44 160 

Vestidor H 80 288 16 89 320 

Bar/Cafeteria 280 1008 58 322 1160 

Magatzem 8 29 2 11 40 

Passadís 16 57 3 17 60 

Bany D/M 8 29 2 11 40 

Bany H 16 57 3 17 60 

TOTAL 488 1756 100 555 2000 
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En cap cas la velocitat de l’aire supera els 7 m/s. Ja que a partir d’aquest valor es genera 

soroll. 
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5 ELECTRICITAT 

 

5.1 DIMENSIONAT 

 
Per dimensionar la instal·lació elèctrica del recinte es comença realitzant una previsió de 

càrregues. 

 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

Consum dels aparells. 

1. Rentaplats: 3.500 W (II) 

2. Cafetera: 1.500 W (II) 

3. Baix mostrador refrigerat: 250 W (II) 

4. Vitrina mostrador: 200 W (II) 

5. Congelador: 200 W (II) 

6. Forn elèctric: 2.000 W (II) 

7. Aire Condicionat: 5.000 + 2.500 + 6.300 + 25.000 = 52.600 W (III) 

8. Ascensor: 1.500 W 

 

Il·luminació i Bases d’endolls. 

Respecte el consum restant, al considerar l’edifici com a local comercial, el ITC-BT-10 

estableix un consum estimatiu de 100 W/m2 amb un mínim de 3450 W a 230 V. Sabent 

que aquest consum és excessiu per al cas en qüestió, i que la il·luminació es realitzarà 

principalment amb fluorescents, s’adopta un valor de 25 W/m2. 

1. Planta baixa: 69,7 m2 ≈ 70 m2 x 25 W/m2 = 1750 W 

2. Planta altell: 128,05 m2 ≈ 130 m2 x 25 W/m2 = 3250 W 

3. Pista patinatge: 15 llums de 400 W = 6.000 W 

 

Sectorització de l’edifici. 

a. Zona de planta baixa: 1 línea d’enllumenat i 1 línea de bases d’endolls. 

b. Zona de pista esportiva: 1 línea d’enllumenat i 1 línea de bases d’endolls. 

c. Zona de planta altell: 1 línea d’enllumenat i 1 línea de bases d’endolls. 

d. Zona exterior: 1 línea d’enllumenat i 1 línea de bases d’endolls. 
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En una d’aquestes tres línees no s’hi podrà connectar els aparells mencionats. 

 

Esquema de principi 

L’esquema de principi de l’edifici pertany a un subministrament individual industrial 

dimensionat en funció de la potència a contractar. 

 

Al tractar-se d’un subministrament individual, l’instal·lació d’enllaç estarà formada per 

l’escomesa, el CPM, la derivació individual i el CMP. 

 

Definició de les línies 

- Enllumenat amb 4 línees (planta baixa, pista esportiva, planta altell i exterior). 

- Bases d’endolls amb 4 línees (planta baixa, pista esportiva, planta altell i exterior). 

- Quadre general amb 7 línees (planta baixa, pista esportiva, planta altell, bar, 

exterior, aire condicionat i ascensor). 

 

Línees de la instal·lació 

Secundari Planta baixa: 1.750 W → 7,6 ≈ 10 A 

Secundari Planta altell: 3.250 W → 14.13 ≈ 16 A 

Secundari Pista esportiva: 6.000 W → 26,08 ≈ 25 A 

Secundari bar: 7.650 W 

a) línea A: 3.500 W → 15.2 ≈ 15 A  

- rentaplats: 3.500 W 

b) línea B: 2.150 W ≈ 2.200 W → 9.56 ≈ 10 A 

- cafetera: 1.500 W 

- baix mostrador refrigerat: 250 W 

- vitrina mostrador: 200 W 

- congelador: 200 W 

c) línea C: 2.000 W → 8.69 ≈ 10 A 

- forn elèctric: 2.000 W 

Secundari AA.CC.: 52.600 W → 89,32 ≈ 90 A 

Secundari ascensor: 1.500 W → 89,32 ≈ 90 A 
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Quadre General: 1.750 + 3.250 + 6.000 + 7.650 + 52.600 + 1.500 = 72.750 W. Els 

coeficients de simultaneïtat per a locals comercials és de 1. 

 

Es contractarà una potència de 75.000 W en sistema trifàsic. 

 

Intensitat admissible màxima 

 

I = P / V → 75.000 / √3 x 400 x0.85 = 127,35 A 

 

Dimensionat dels cables 

- Escomesa: 4 x 25 mm2 

Segons la taula ITC-BT-07, per una escomesa de coure aïllada amb PVC (subterrània 

400/230) obtenim un diàmetre nominal de 25 mm. 

- Caixa de protecció i mesura (CPM) 

- Derivació individual: 3 x 70 mm2 + 35 mm2 

Segons la taula 1 de la ITC-BT-09, per 3 conductors de coure aïllats amb tub de PVC 

encastats obtenim un diàmetre nominal de 63 mm. 

Segons la taula 9 del la ITC-BT-21, el tub de protecció és de 125 mm DN. 
 

5.2 ESTUDI IL·LUMINACIÓ 

 
Mitjançant el programa de software Dialux s’ha realitzat l’estudi d’il·luminació de 

l’edifici. 

 

S’han utilitzat 3 tipus de llumeneres diferents: Indal tipus Downlight (recuperades de 

l’edifici anterior), Indal tipus per fluorescents a les estances generals i Indal tipus asdas per 

a la pista de patinatge. Es mostren els renders dels diferents espais. 
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Il·luminació Planta Baixa 

 

Il·luminació Planta Altell 

 

Il·luminació Pista Patinatge 
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1 ADEQUACIO AL CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ 

 

1.1 DB. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 

1.1.1 SI-1. PROPAGACIÓ INTERIOR 

 

Compartimentació en sectors d’incendi. 

 

Segon la taula 1.1 d’aquest DB l’edifici queda exclòs de ser compartimentat degut a que no 

hi ha zones amb un ús previst diferent del principal i l’únic sector considerat és inferior a 

2.500 m2. 

 

1.1.2 SI-2. PROPAGACIÓ EXTERIOR 

 

Mitgeres i façanes 

 

Les parets de mitgera seran com a mínim EI-120. 

 

La façana serà com a mínim REI-60. Al ser REI-120 no s’haurà de condicionar. 

 

Cobertes 

 

Les parets de mitgera sobresurten 1 m per sobre del tancament de coberta. El mínim 

establert són 0,6 m, per tant no es condicionarà. 

 

1.1.3 SI-3. EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

 

Es calcula l’ocupació en funció de la densitat d’ocupació de la taula 2.1 i una hipòtesis de 

càlcul. 



 EPSEB. GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ. PROJECTE FINAL DE GRAU 
Reforma i canvi d’ús d’una nau industrial a Cerdanyola del Vallès. ANNEX E 

 

116 

 

ÚS PREVIST PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

RECINTE ACTIVITAT SUPERFÍCIE 

(m²) 

DENSITAT (m²/persona) OCUPACIÓ 

CALCUL 

Vestíbul Vestíbul 28.65 2 2 

Sota escala Manteniment 3.15 Nul·la 0 

Distribuïdor Pas 4.75 Nul·la 0 

Vestidor D Vestidors 10.30 2 5 

Vestidor H Vestidors 22.85 2 10 

Pista patinatge Esportiva 644.95 12.5 40 

 

Bar/cafeteria 

Públic assegut a 

bars, cafeteries, 

restaurants 

 

99.70 

 

1.5 

 

35 

Magatzem Manteniment 8.90 Nul·la 0 

Passadís Pas 6.70 Nul·la 0 

Bany D/M  4.75 2 2 

Bany H  4.40 2 2 

TOTAL 96 

   

Nombre de sortides i longituds de recorreguts d’evacuació 

 

L’edifici disposa d’un tota de dues sortides, una està considerada sortida d’edifici i l’altre 

d’emergència, senyalitzades adequadament. 

La planta altell connecta per mitjà d’una escala no protegida a la planta baixa. 

 

Complint la taula 3.1 del DBSI-3, la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una 

sortida d’evacuació no supera els 50 m. Com tampoc sobrepassa els 25 m la longitud dels 

recorreguts d’evacuació des de origen fins a un punt on coincideixin com a mínim dos 

recorreguts alternatius. 

 

Control de fums d’incendis 

 

Al tractar-se d’un edifici de pública concurrència on la ocupació no excedeix de 1000 

persones el sistema de control de fums no procedeix. 
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1.1.4 SI-4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
Segons la taula 1.1 del DBSI-4, l’edifici només cal que disposi dels equips i instal·lacions 

de protecció contra incendis següents: 

 

Extintors portàtils: Es dotarà l’edifici amb extintors portàtils de manera que el recorregut 

des de qualsevol punt d’ocupació fins a un extintor no superi els 15 m. 

 

Boques d’incendi: Segons la taula 1.1 del DBSI-4, a l’excedir de 500 m² de superfície 

construïda ser ús de pública concurrència, requereix la instal·lació de boques d’incendi 

equipades BIE-25. 

 

El nombre i distribució de les BIES serà tal que la tota la superfície del sector quedi dins 

del seu abast, considerant com a radi d’acció la longitud de la mànega, 20 m, incrementada 

pel xorro d’aigua, 5m. 

 

La distància des de qualsevol punt d’ocupació fins a una BIE no superarà els 25 m, 

considerant coma separació màxima entre BIES 50 m. 

 

Al voltant de la BIE s’haurà e deixar un perímetre lliure d’obstacles que permeti l’accés i 

maniobra sense dificultats. 

 

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

 

Es senyalitzaran els extintors i boques d’incendis mitjançant cartells definits a la norma 

UNE 23033-1 les mesures dels quals seran de 210x210 mm, quan la distància d’observació 

del cartell no superi els 10 m, i de 420x420 mm quan la distància d’observació del cartell 

estigui compresa entre 10 i 20 m. 

 

Els cartells seran visibles fins i tot quan falli el subministrament  a l’enllumenat normal. 
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1.1.5 SI-5. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

 
Elements estructurals principals 

 

Segon la taula 3.1 del DB, l’estructura tindrà com a mínim una resistència al foc de R-90. 

 

Aquesta representa el temps en minuts de resistència enfront l’acció representada per la 

corba normalitzada temps-temperatura. 

 

Les estructures d’acer es revestiran amb 3 capes de panells de cartró guix tipus FOC. 

 

Les parets estructurals són de blocs de formigó de 20 cm. enlluït per una cara, segons la 

taula F.1 tenen una EI-120. Per tant no es condicionaran.  

 

No s'han  comprovat la resistència al foc dels forjats, tot hi que es col·locarà un fals sostre. 
 

1.2 DB. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

 

1.2.1 SU-1.SEGURETAT ENFRONT EL RISC DE CAIGUDES 
 
Relliscositat dels terres 

 

Segons la taula 1.2 del document SU 1, en funció de la localització i les característiques del 

terra obtenim la classe mínima exigible al terra en qüestió. Les propietats de la classe han 

de perdurar al llarg de la vida útil del paviment. 

 

Segons la taula 1.1 del document SU 1, classificarem el terra segons el valor de resistència 

al lliscament Rd en funció de la classe assignada anteriorment al terra. 

 

D’aquesta manera obtenim que les zones sota estudi els hi corresponen les classes i 

resistències al lliscament següents: 
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Discontinuïtat del paviment 

 

Es col·locaran barreres de protecció en els desnivells amb una diferència de cota superior a 

550 mm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la 

barrera sigui incompatible amb l’ús previst. 

 

Desnivells 

 

- Protecció 

 

Es col·locaran barreres de protecció en els desnivells amb una diferència de cota superior a 

550 mm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la 

barrera sigui incompatible amb l’ús previst. 

 

Cap de les finestres de façana de 

la planta altell compleixen 

l’alçada mínima de seguretat 

establerta pel CTE. Per tant, s’hi 

instal·laran les baranes 

corresponents. 

 

- Característiques 

 

Classificació dels terres 

Zona Classe Rd 

Vestíbul 2 35< Rd≤ 45 

Distribuïdor 1 15< Rd≤ 35 

Magatzem 1 1 15< Rd≤ 35 

Vestidors 2 35< Rd≤ 45 

Pista d’skate - 15< Rd≤ 35 

Escales 2 35< Rd≤ 45 

Cafeteria 1 15< Rd≤ 35 

Magatzem 2 1 15< Rd≤ 35 

Banys 2 35< Rd≤ 45 
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Les Barreres de protecció tindran com mínim una altura de 0,90 m ja que la diferència de 

cota que a protegir no excedeix dels 6 m. 

 

Els barrots de les baranes compliran les separacions següents 

  

Escales i rampes 

 

- Escales d’ús general 

 

Esglaons 

- La petja mesurarà més de 280 mm (300 mm) 

- La contrapetja mesurarà entre 130 mm i 185 mm (0.175x mm) 

- La petja i la contrapetja compliran la relació establerta de 540 mm≤ 2C + H≤ 700 

mm 

 

Trams 

La contrapetja és la mateixa per a tota l’escala 

Els esglaons dels trams rectes tenen la mateixa petja 

L’amplada útil del tram supera la mínima exigida de 0,90 m (1,20 m). 

 

L’amplada de l’escala restarà lliure d’obstacles. L’amplada útil es mesura entre parets o 

barreres de protecció sense descomptar l’espai ocupat pel passamans sempre que no 

sobresurtin més de 120 mm del parament. 

 

Replà 

L’amplada de l’escala no es reduirà en els canvis de direcció d’aquesta 
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Passamans 

Serà continu a ambdós costats de l’escala. 

Estarà a una alçada de 900 mm 

Serà ferm i fàcil d’agafar, estarà separat del parament més de 40 mm i el seu sistema de 
subjecció permetrà el pas continu de la mà. 
 

1.2.2 SU-2. SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’IMPACTE O 
ATRAPAMENT 

 
L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com mínim, 2,10 m en zones 

d'us restringit i en les portes l'alçada lliure serà de 2 m, com mínim. 

 

Els elements  fixos que sobresurtin de les façanes i els situats en zones de 

circulació estaran una altura una de 2,20 m, com mínim. 

 

1.2.3 SU-3. SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’APRISONAMENT 
 
No procedeix. 
 

1.2.4 SU-4. SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PER 
IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

 
Al realitzar la nova instal·lació elèctrica de l’edifici es tindran presents els següents 

requisits. 

 

els nivells mínims d’il·luminació mesurats a nivell del terra serà de 5 lux per a les zones 

exteriors exclusives per a persones, 75 lux per a les escales interiors exclusives per a 

persones i 50 lux per la resta. 

 

El factor d’uniformitat mitja serà mínim del 40%. 

 

 

 

 



 EPSEB. GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ. PROJECTE FINAL DE GRAU 
Reforma i canvi d’ús d’una nau industrial a Cerdanyola del Vallès. ANNEX E 

 

122 

Enllumenat d’emergència 

 

Es col·locaran llums d’emergència al llarg dels recorreguts d’eacuació, als banys, als 

equips manuals de protecció contra incendis i al quadre general de distribució elèctrica. 

 

Se situaran a una alçada superior a 2 m del niell del terra, es col·locarà una a cada porta de 

sortida, a totes les portes existents en els recorreguts d’evacuació, a cada tram d’escala. 

 

1.2.5 SU-5. SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PER 
SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

 
No procedeix. 
 

1.2.6 SU-6. SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’OFEGAMENT 
 
No procedeix. 
 

1.2.7 SU-7. SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PER 
VEHICLES EN MOVIMENT 

 
No procedeix. 
 

1.2.8 SU-8. SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PEL RAIG 
 
Segons càlculs Ne > Na  (0,0145 > 0,00183). Això obliga ha instal·lar un sistema de 

protecció contra el raig. L’eficiència requerirà és de 0,87, per tant la protecció serà de 

nivell 3. Segons taules l’angle de protecció serà de 45º (veure taula B.1 d’aquest DB). 

 

1.2.9 SU-9. ACCESSIBILITAT 
 
Condiciones funcionals 

 

- Accessibilitat en l’exterior de l’edifici 

 

La parcel·la disposa d’un itinerari accessible que comunica l’entrada principal a l’edifici 

Accessibilitat entre plantes de l’edifici 
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L’edifici disposarà d’un ascensor accessible que comunicarà l’entrada de l’edifici amb la 

planta superior. 

 

Dotació d’elements accessibles 

 

- Places d’aparcament accessibles 

 

El pati exterior destinat a aparcament disposa d’una plaça accessible. 

 

- Serveis higiènics accessibles 

 

L’edifici disposa d’un bany accessible per a minusvàlids. 

 

Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l’accessibilitat 

 

L’entrada, els itineraris, l’ascensor, la plaça d’aparcament i els serveis higiènics estaran 
degudament senyalitzats. 
 

1.3 DB. SALUBRITAT 

 

1.3.1 HS-1. PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 

 

Disseny 

 

Façanes 

 

Grau d’impermeabilitat 

L’edifici situat a Cerdanyola del Vallès té un grau d’exposició al vent V3, i una zona 

pluviomètrica de promitjos de III. Per tant, el grau d’impermeabilitat mínim exigit és de 3. 

 

Cobertes 
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Al rehabilitar la coberta, aquesta haurà de complir els requisits demanats, per tan disposarà 

dels següents elements. 

- Barrera contra el vapor 

- Aïllant tèrmic 

- Un teulat d’acabat 

- Un sistema d’evacuació d’aigües 

 

La capa d’impermeabilització no serà necessària ja que la coberta té un pendent adequat i 

el tancament es solaparà degudament. 

 

Tots aquests elements es resolen instal·lant un tancament prefabricat de panells tipus 

sandvitx. 

 

Sistema de formació de pendents 

 

La taula 2.10 ens indica el pendent mínim de la coberta en funció del seu acabat. La 

coberta actual té un pendent del 10%, aquest ja compleix amb el requerit per un tancament 

de perfils grecats. 

 

Condicions els punts singulars 

 

Cobertes inclinades 

 

En el trobament de la coberta amb un 

parament vertical es col·locarà un remat 

metàl·lic prefabricat com a element de 

protecció. Aquest es prolongarà com a 

mínim 25 cm pel parament vertical i com a 

mínim 10 cm per sobre de les peces del 

teulat. 
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Ràfecs 

 

Els plafons de la teulada sobresortiran 5 cm com a mínim de la corretja que conforma el 

ràfec. 

 

Carener 

 

Es col·locarà un remat metàl·lic prefabricat especial com element de protecció que solaparà 

5 cm com a mínim cada vessant. Aquest anirà fixat degudament. 

 

Trobament de la coberta amb elements passants. 

 

La part superior del trobament de la vessant amb l’element passant es resoldrà de tal 

manera que evacuï l’aigua caps als seus laterals. Es col·locaran elements de protecció 

prefabricats al llarg del seu perímetre que cobreixin com a mínim 20 cm d’alçada per sobre 

de la coberta. 

 

Lluernes 

 

No caldrà impermeabilitzar-les ja que aquestes estan realitzades amb plafons molt 

semblants als de tancament i el seu sistema de muntatge ja garanteix el segellat de les 

juntes. 

 

Canalons 

 

Els plafons sandvitx 

sobresortiran 5 cm com a 

mínim del seu començament. 

Al trobar-se situat junt a un 

parament vertical, es 

col·locarà un element de 

protecció que es perllongarà 

10 cm com a mínim per sota 

de la coberta i 25 cm d’alçada com a mínim pel parament. 
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1.3.2 HS-2. EVACUACIÓ DE RESIDUS 

 

No procedeix. 

 

1.3.3 HS-3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

 

No procedeix. El disseny i dimensionat s’ha realitzat segons el RITE (veure Annex 

instal·lacions). 

 

1.3.4 HS-4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 
D’obligat compliment ja que es realitzarà un nou traçat de la instal·lació d’aigua (veure 

Annex Instal·lacions). 

 

1.3.5 HS-5. EVACUACIÓ D’AIGÜES 

 

D’obligat compliment ja que es realitzarà un nou traçat de la instal·lació de sanejament 

(veure Annex instal·lacions). 

 

1.4 DB. ESTALVI D’ENERGIA 

  

1.4.1 HE-1. LIMITACIÓ DEMANDA ENERGÈTICA 

 
No és d’obligat compliment ja que l’àmbit d’aplicació per a modificacions, reformes o 

rehabilitacions és en edificis existents amb una superfície útil superior a 1000 m2 on es 

renovin més del 25% del total dels tancaments. Tot i així, s’ha analitzat l’envolupant de 

l’edifici per comprovar si aquesta compleix o si és necessari condicionar-la. 
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Caracterització i quantificació de les exigències 

 

La demanda energètica queda limitada pel clima de la localitat i de la càrrega tèrmica dels 

seus espais. Segons les taules 2.2., Cerdanyola, província de Barcelona, li correspon una 

zonificació climàtica C. 

 

 

FAÇANA 

 

La transmitància màxima de la façana ha de ser 0,95 W/m2K. 

 

Degut a les obres realitzades anteriorment es donen tres casos diferents pel que fa al 

tancament de façana: 

 

- panell de façana extradossat per una paret de càrrega 

- panel de façana extradossat per un envà 

- panell de façana 

 

S’analitzen les situacions següents per tal de comprovar el compliment de la normativa. 

 

Panell de façana extradossat per una paret de càrrega: 

 

R = e/λ 
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U= 1/ ∑RT 

 

U= 1/ Rse+Rt+Rsi 

 

Els valors de Rse i Rsi s’obtenen de la taula E.1 

 

U= 1 / 0,04+0,891+0,13 = 0,94 W/m2K. En aquest cas la façana sí que compleix. 

 

Panell de façana extradossat per un envà: 

 

R = e/λ 

 

U= 1/ ∑RT 

 

U= 1/ Rse+Rt+Rsi 

 

Els valors de Rse i Rsi s’obtenen de la taula E.1 

 

U= 1 / 0,04+0,732+0,13 = 1,11 W/m2K . La façana no compleix. 

 

Material e (m) λ (W/ mK) R (m2K/W) 

Formigó prefabricat 0,05 1,15 0,043 

Argila expandida 0,05 0,1 0,500 

Formigó 0,02 1,15 0,017 

Maó 0,15 0,46 0,326 

Revestiment ciment 0,01 1,80 0,005 

R total 0,891 

Material e (m) λ (W/ mK) R (m2K/W) 

Formigó prefabricat 0,05 1,15 0,043 

Argila expandida 0,05 0,1 0,5 

Formigó 0,02 1,15 0,017 

Envà ceràmic 0,10 0,60 0,167 

Revestiment ciment 0,01 1,80 0,005 

R total 0,732 
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Això obliga a condicionar el tancament per tal de que el seu valor U estigui per sota del 

màxim exigit. 

 

Es realitzarà un extradossat directe de 3 capes de panells de cartró guix per tal de resoldre-

ho. 

 

R = e/λ 

 

U= 1/ Rse+Rt+Rsi 

 

U= 1 / 0,04+0,912+0,13 = 0,92 W/m2K. Aquest cop sí que compleix. 

 

L’últim cas no cal calcular-lo ja que es dedueix que no complirà. Per tant, es realitzarà un 

extradossat sobre mestres de panells de cartró guix per tal de resoldre-ho. 

 

R = e/λ 

 

U= 1/ Rse+Rt+Rsi 

 

U= 1 / 0,04+0,95+0,13 = 0,89 W/m2K. Aquest cop sí que compleix. 

Material e (m) λ (W/ mK) R (m2K/W) 

Formigó prefabricat 0,05 1,15 0,043 

Argila expandida 0,05 0,1 0,5 

Formigó 0,02 1,15 0,017 

Envà ceràmic 0,10 0,60 0,167 

Revestiment ciment 0,01 1,80 0,005 

Cartró guix 0,045 0,25 0,18 

R total 0,912 

Material E (m)   λ (W/ mK) R (m2K/W) 

Formigó prefabricat 0,05 1,15 0,043 

Argila expandida 0,05 0,1 0,5 

Formigó 0,02 1,15 0,017 

Cambra d’aire 0,05 0,18 0,27 

Plafons de guix 0,03 0,25 0,12 

R total 0,95 
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COBERTA 

 

La transmitància màxima de la coberta ha de ser de 0,53 W/m2K. 

 

El tancament a base de panells sandvitx que s’instal·larà ja compleix aquest valor. El panell 

de 40 mm d’espessor té una U de 0,50 W/m2K. 

 

MITGERA 

 

La transmitància màxima de les mitgeres ha de ser de 1,00 W/m2K. 

 

Aquesta és constituïda per blocs de formigó de 20 cm de gruix sense revestir. 

 

 

U= 1/ ∑RT 

 

U= 1/ Rse+Rt+Rsi 

 

Els valors de Rse i Rsi s’obtenen de la taula E.6 

 

U= 1 / 0,13+0,435+0,13 = 1,44 W/m2K . La mitgera no compleix. 

 

Això obliga a condicionar el tancament per tal de que el seu valor U estigui per sota del 

màxim exigit. 

 

Material E (m)   λ (W/ mK) R (m2K/W) 

Bloc de formigó 0,20 0,46 0,435 

R total 0,435 



 EPSEB. GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ. PROJECTE FINAL DE GRAU 
Reforma i canvi d’ús d’una nau industrial a Cerdanyola del Vallès. ANNEX E 

 

131 

Es realitzarà un extradossat sobre mestres a base de panells de cartró guix per tal de 

resoldre-ho. 

 

U= 1/ Rse+Rt+Rsi 

 

U= 1 / 0,13+0,85+0,13 = 0,92 W/m2K. Aquest cop sí que compleix. 

 

1.4.2 HE-2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 

Les exigències de les instal·lacions tèrmiques destinades a proporcionar el benestar tèrmic 

dels ocupants són descrites en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 

Edificis, RITE. 

 

1.4.3 HE-3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS 

D’IL·LUMINACIÓ 

 

No és d’obligat compliment ja que l’àmbit d’aplicació per a rehabilitacions és a 

instal·lacions d’il·luminació interior d’edificis existents amb una superfície útil superior a 

1000 m2. Tot i així es tindran presents els apartats següents 

 

El valor d’Eficiència Energètica de les instal·lacions d’una zona no superarà els valors 

límits EEI establerts a la taula 2.1 

 

En quant al sistemes de control i regulació, les instal·lacions d’il·luminació disposaran com 

a mínim d’un sistema d’encesa i apagada manual. Les zones amb ús esporàdic tindran un 

control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència. 

 

Material E (m)   λ (W/ mK) R (m2K/W) 

Bloc de formigó 0,20 0,46 0,435 

Cambra d’aire 0,05 0,18 0,27 

Plafons de guix 0,03 0,25 0,12 

R total 0,85 
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1.4.4 HE-4. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA 

 
D’obligat compliment. Aquest apartat ja queda definit en el dimensionat de les 

instal·lacions (veure Annex Instal·lacions). 

 

1.4.5 HE-5. CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTÀICA MÍNIMA 

D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

No és d’obligat compliment ja que l’àmbit d’aplicació en usos d’oci és per a edificis amb 

una superfície construïda superiors  3000 m2. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

D’acord amb el RD 105/2008 d’1 de febrer, el qual regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició ( RCDs), s’inclou al projecte d’execució de l’obra el 

corresponent Estudi de Gestió de Residus de Construcció, conforme l’article 4 d’aquest 

Reial Decret, amb la finalitat d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de 

gestió de residus de construcció i demolició. 

 

L’estudi s’ha redactat partint de la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus 

de construcció i enderroc elaborada per l’ITEC, amb l’objectiu d’acomplir les obligacions 

del productor de RCDs. 

 

1.1 OBJECTIUS 

 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 

dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió 

externa dels residus. 

- Gestionar, tractar o valoritzar els residus generats mitjançant els diferents processos 

descrits al Catàleg de Residus de Catalunya. 

 

1.2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu d’enderroc: Són els materials i productes de construcció que s’originen com a 

resultat de les operacions de desmuntatge, desmantellament i enderroc d’edificis i 

d’instal·lacions. També cal considerar-hi els residus parcials, originats pels treballs de 
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reparació o de rehabilitació. En conjunt, els residus d’enderroc són els que tenen més 

volum i pes en el total de residus generats per l’activitat constructora. 

 

Residu de construcció: Són els que s’originen en el procés d’execució material dels 

treballs de construcció, tant de nova planta com de rehabilitació o de reparació. El seu 

origen és divers: n’hi ha que provenen de la pròpia acció de construir, originats pels 

materials sobrants: formigons, morters, ceràmiques, etc. D’altres provenen dels embalatges 

dels productes que arriben a l’obra-, fusta, paper, plàstics, etc. Les seves característiques de 

forma i de material són variables. En aquest apartat també situaríem la part de residus de 

rehabilitació corresponents a la fase de construcció. 

 

Residu especial: Existeixen residus de la construcció que són formats per materials amb 

determinades característiques que els fan potencialment perillosos i que poden ser 

considerats com a residus industrials especials. Són potencialment perillosos els residus 

que contenen substàncies inflamables, tòxiques, corrosives, irritants, cancerígenes o que 

provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. Aquests residus requereixen 

un tractament especial am el fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la 

deposició controlada.  

 

Residu banal o no especial: Són els que, per la pròpia naturalesa, poden ser tractats o 

emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus domèstics. Aquesta 

característica els diferencia clarament dels residus inerts i dels que són potencialment 

perillosos, perquè determina les seves possibilitats de reciclatge. De fet, són reciclats en 

instal·lacions industrials juntament amb altres residus i poden ser utilitzats novament 

formant part de materials específics de la construcció o d’altres productes de la indústria en 

general. 

 

Residu inert: Són els que no presenten cap risc de pol·lució d’aigües, dels sòls i de l’aire. 

En general són constituïts per elements minerals estables o inerts, en el sentit que no són 

corrosius, irritants, inflamables, tòxics, reactius, etc. En definitiva, són plenament 

compatibles amb el medi ambient. Els principals materials que formen els residus de 

construcció són d’origen petri, i, doncs, inerts. Poden ser reutilitzats a la pròpia obra o 

reciclats en centrals d’àrids mitjançant un senzill procés d’emmatxucament. 
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Productor de residus: És el propietari de l’immoble o estructura que origina els residus. 

El productor és tota persona física o jurídica que produeix residus amb la seva actitvitat 

constructora, malgrat que no es procedeixi a un enderroc previ. En realitat, coincideix amb 

el propietari de la construcció objecte d’enderroc o amb el promotor de l’acció de 

construir. 

 

Posseïdor de residus: És el titular de l’empresa que efectua les operacions d’enderroc, 

construcció, rehabilitació, excavació i altres operacions generadores de residus, o la 

persona física o jurídica que els té en possessió i que no disposa de la condició de gestor de 

residus. El posseïdor és qui executa materialment els treballs de desmuntatge, 

desmantellament i enderroc d’un edifici, o bé els treballs de construcció. No rep aquesta 

consideració si, a més, és el gestor dels residus. Normalment és l’empresa constructora o 

l’encarregada de l’enderroc. 

 

Gestor de residus: És el titular de les instal·lacions on s’efectuen les operacions de 

valorització dels residus o en què es porta a cap la deposició dels residus. En realitat, els 

gestors, són els titulars de les plantes de reciclatge, de tractament de residuso d’abocadors. 

La titularitat d’aquestes instal·lacions pot ser pública o mixta, amb participació dels propis 

ajuntaments, institucions del Govern autònom i empreses privades, com ara les 

organitzacions empresarials del sector. També poden ser exclusivament privades. 

 

2 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

 

Aquest apartat pretén evitar aquelles pràctiques que generen residus i minimitzar-ne la 

generació d’aquelles que són imprescindibles mitjançant el compliment de les mesures 

previstes descrites. 

 

 Durant l’enderroc: 

 

- L’enderroc s’ha dut a terme seguint els principis de la desconstrucció o enderroc 

selectiu, per fer possible un alt nivell de recuperació i obtenir un alt valor 

d’aprofitament dels materials i elements constituents de la construcció a desfer que 
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mitjançant processos de reutilització o reciclatge es reincorporaran a les noves 

construccions. 

-  S’ha portat a cap un destriament o recollida selectiva de residus a peu d’obra, amb 

l’objectiu d’obtenir residus de composició homogènia que facilitin el procés de 

valorització o tractament especial. 

- S’ha tractat que la mateixa obra pugui absorbir part dels residus generats a través de 

la seva reutilització o reciclatge. 

- Durant la gestió dels residus generats s’ha seguit la següent jerarquia: reduir, 

reutilitzar, reciclar, aprofitar energèticament i dipositar controladament. 

 

Així com en la fase d’enderroc la quantitat de residus només es pot reduir sensiblement, a 

la fase d’obra nova es volen prendre mesures per tal de minimitzar-ne el volum i permetre 

la seva revalorització o reciclatge. Això és possibles si es té en compte des de la fase de 

redacció de projecte i es duen a terme una sèrie de mesures durant la planificació i 

l’execució de l’obra. Aquesta reducció repercuteix en millores mediambientals com són la 

reducció de l’impacte generat pel propi fet de dipositar residus al medi ambient, la 

reducció d’emissions de CO2 derivades del transport als abocadors o centrals recicladores, 

entre altres. 

 

Aquestes mesures es classifiquen en funció de la fase del procés constructiu: fase de 

projecte, fase de planificació d’obra i fase d’execució d’obra. 

 

En fase de projecte s’han tingut presents les següents mesures: 

 

- En el projecte s’ha previst la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran. 

- En les divisions interiors s’ha optat per sistemes de tancament prefabricat de cartró 

guix. Així es minimitza l’ús del guix, material que genera gran quantitat de residu 

de difícil valorització i que a més pot contaminar altres sobrants. 

- El pas de les instal·lacions s’ha traçat per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar generar residus durant la fase d’instal·lacions.   

- L’estructura s’ha dissenyat procurant optimitzar la secció resistent per tal d’emprar 

menys quantitat de material. 

- S’ha limitat i controlat la utilització de materials potencialment tòxics, tals com 

fluïdificant, desencofrats, líquids de cura de formigó, pintures, etc. 
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- S’han utilitzat, sempre que ha estat possible, materials d’origen reciclat i amb un 

impacte ambiental lleu en la seva producció. 

 

En fase de programació d’obra s’hauran de tenir en compte els criteris següents: 

 

- s’han inclòs les propostes del constructor que tinguin per objectiu minimitzar, 

reutilitzar i classificar els residus d’obra. 

- S’ha previst un espai per l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra de 

manera que aquests romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 

utilització.  

- S’ha optimitzat la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats. 

- S’ha previst un emmagatzematge adequat, tant dels materials com dels residus. 

- S’ha tingut especial cura en la correcta gestió dels residus potencialment perillosos 

que es generin. 

- El personal de l’obra s’ha format de manera suficient sobre els aspectes 

mediambientals i legislatius necessaris, igualment se l’ha d’informar de l’existència 

del Pla de Gestió de Residus, per tal de poder donar-li compliment i dur a terme les 

tasques que s’hi defineixin. 

 

En fase d’execució d’obra, s’hauran de respectar els següents criteris: 

 

- Durant l’obra s’ha fomentat l’interès per reduir els recursos utilitzats i els volums 

de residus originats entre el personal d’obra. 

- S’han senyalitzat correctament els contenidors en funció del residu que poden 

admetre. 

- S’ha supervisat la correcta classificació dels residus. 

 

3 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

 

L’objectiu d’aquest apartat és estimar la quantitat i tipologia dels residus que es preveu 

generar per tal d’organitzar i optimitzar la seva gestió. 
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La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del llistat 

Europeu de Residus (LER). 

 

Per obtenir els valors quantitatius de residus generats s’ha utilitzat una eina de càlcul, 

elaborada per l’ITEC amb col·laboració d’empreses del sector, basada en dades 

aproximades obtingudes de l’experiència real i, en alguns casos, d’una avaluació 

estimativa, que proporciona un percentatge orientatiu del volum de residus generats per 

cada material en funció de la tipologia constructiva de l’obra a enderrocar. Multiplicant 

aquests percentatges per la superfície total a enderrocar s’obtenen els valors corresponents. 

S’adjunta la taula realitzada per a la ja esmentada tipologia i estimació dels residus 

generats. 

 

4 GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 

dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 

s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa 

possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 

valoritzar. 

 

Codificació LER Tipologia Volum real Volum aparent Pes 

 I, NE, E m³ residu/m² 

construït 

m³ residu/m² 

construït 

Kg/m² 

construït 

170101(formigó) Inert 0.0365 0.062 84 

170102 (obra de fàbrica) Inert 0.301 0.512 542 

170107 (petris barrejats) Inert 0.048 0.082 52 

170201 (fusta) No Especial 0.039 0.0663 23 

170202 (vidre) Inert 0.002 0.004 0.6 

170203 (plàstic) No especial 0.002 0.004 4 

170302 (betums) No especial 0.085 0.0012 9 

170407 (metalls barrejats) No especial 0.0005 0.0009 4 

170605 (fibrociment) Especial 0.05 0.018 10 

170802 (guix)  0.002 0.004 27 
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Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal 

disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts duran 

l’enderroc de construccions, paviments i altres elements, majoritàriament mitjançant la 

valorització, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components 

puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per 

acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar 

correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme 

per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

4.1 A PEU D’OBRA 

 

4.1.1 SEPARACIÓ SEGONS LA TIPOLOGIA DEL RESIDU 
 
 
En base a l’article 5.5 del RD 105/2008, s’han de separar les fraccions indicades quan de 

forma individualitzada per a cadascuna d’elles la quantitat prevista de residu per al total de 

l’obra superi unes determinades quantitats. En el següent quadre s’indiquen aquestes 

quanties i les del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bé algunes de les quantitats generades de residus no superen el mínim establert, es 

realitzaran igualment les respectives operacions de destria i recollida selectiva a l’obra en 

contenidors o espais reservats. 

Codi Material RD Projecte Contenidor 

170101 Formigó 80 T 75,38 T SÍ 

170102 Maons, teules, ceràmics 40 T 480,71 T SÍ 

170407 Metalls 2 T 3,56 T SÍ 

170201 Fusta 1 T 20,39 T SÍ 

170202 Vidre 1 T 0,53 T SÍ 

170203 Plàstic 0,5 T 3,56 T SÍ 

 Paper i cartró 0,5 T 0,02 T SÍ 
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Els residus es dipositaran directament al contenidor corresponent sense comptar amb zones 

intermèdies de deposició. Els contenidors a utilitzar seran homologats per l’autoritat 

competent i tindran les dimensions suficients. 

 

Pel que fa als residus especials, 

- S’habilitarà una zona reservada per al seu emmagatzematge correctament indicada, 

situada en un lloc on es faciliti la seva deposició i transport, sobra una zona 

asfaltada que servirà com a impermeabilització per a impedir l’abocament de 

materials perillosos directament al sòl, protegida de la pluja i la radiació així com 

de la calor excessiva o del foc, ja que contindran productes fàcilment inflamables. 

- Els residus no estaran més de 6 mesos emmagatzemats a l’obra. 

- Els contenidors han d’estar tancats perfectament quan no s’utilitzin i han de situar-

se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra per tal d’evitar 

vessaments accidentals. 

- Els bidons que continguin líquids perillosos s’emmagatzemaran en posició vertical 

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Es senyalitzaran correctament els diferents contenidors on s’han de dipositar els 

envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 

símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- . L’espai on es situaran serà proper al carrer i estarà degudament separat del flux 

d’entrada de materials a l’obra. 

 

S’adjunta el plànol amb la ubicació en obra d’aquests espais i el recorregut de la 

maquinaria a més de: 

- zona d’emmagatzematge de material i contenidors dels diferents RCDs. 

- Zona d’emmagatzematge de residus i productes tòxics perillosos. 

- Zona de contenidors de residus urbans. 

- Flux de residus i materials dins l’obra,per tal d’evitar interferències amb les tasques 

pròpies de l’obra. 

 

4.1.2 IDENTIFICACIÓ MITJANÇANT CARTELLS DE LA 
UBICACIÓ DELS DIFERENTS RESIDUS 

 

Els contenidors utilitzats hauran de contenir en un lloc visible la següent informació: 
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- Codi d’identificació dels residus segons el CER. 

- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

- Naturalesa dels riscs 

- La senyalització corresponent 

 

Inerts.    No especials, ferralla  No especials, fusta 

 

No especials, vidre pla No especials, plàstic  No especials, paper i cartró 

 

Especials   Especials, amiant 

 

4.2 FORA DE L’OBRA 

 
Primer de tot s’ha analitzat la informació disponible sobre els gestors autoritzats pròxims a 

l’obra per tal d’establir les possibilitats de valorització dels residus. La informació referent 

a les instal·lacions de gestió autoritzades s’ha extret de la pàgina web de l’Agència de 

Residus de Catalunya (www.arc.cat). 

 

 Els criteris seguits per establir els escenaris de gestió externa es basen en el coneixement 

de les dades que es mostren a continuació: 

 

- Informació general de l’empresa. 
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- Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es porta a cap. 

- Distància des de l’obra al punt de deposició del sobrant. 

- Costos de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge. 

- Costos de transport. 

- Costos d’acceptació i/o abocament del material. 

 

Un cop estudiades les possibilitats de valorització s’han escollit els següents escenaris de 

gestió, tot i que es considera oberta la proposta a altres instal·lacions si el promotor o el 

contractista ofereixen una alternativa de característiques similars. 

 

El seguiment de la gestió es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les 

normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 

de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 

escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 

de residus al llarg del seu recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 

de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en 

profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 

del residu, al productor o posseïdor del residu. 
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4.2.1 GESTORS 
 

Ferralla, fustes, paper i cartró, plàstics i vidre. 

 

Runes 

 

Residus especials 

 

 

Nom del gestor: METALMAR RECUPERACIONES, SL 

Codi de gestor E-11147.09 

Operacions autoritzades  V11, V12, V14, V15, V41 

Adreça física C/ Basilea 14, 08210 Barberà del Vallès 

Adreça correspondència C/ Basilea 14, 08210 Barberà del Vallès 

Telèfon/e-mail  

Nom del gestor: SEFEL, SA 

Codi de gestor E-1243.11 

Operacions autoritzades  V71 

Adreça física Ctra. B-141 Paratge Can Grasses Km 1.6, 08291 Ripollet 

Adreça correspondència Ctra. B-141 Paratge Can Grasses Km 1.6, 08291 Ripollet 

Telèfon/e-mail 935801443 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades  T-13 

Adreça física Can Palà s/n, 08719 Castellolí 

Adreça correspondència Dipòsit controlat de Classe III, 08719 Castellolí 

Telèfon/fax/e-mail 938047131 
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5 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
De caràcter general 

 

Gestió de residus de construcció i demolició. 

Gestió de residus segons RD 105/2008 i Decret 201/2004, realitzant la seva identificació 

d’acord a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer 

o les seves modificacions posteriors. 

 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 

corresponent per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials 

que compliran les especificacions que estableix la normativa. 

 

Certificació dels mitjans emprats. 

 

El Contractista té la obligació de proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la 

Propietat els certificats dels contenidors emprats així com els punts de disposició final, 

ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya. 

Neteja de les obres. 

 

El Contractista té la obligació de mantenir netes les obres i el seu entorn de deixalles com 

de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 

com executar les feines i adoptar les mesures apropiades per a que l’obra presenti un bon 

aspecte. 

 

De caràcter particular 

 

El dipòsit de les deixalles es realitzarà, o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m³, o 

bé en contenidors metàl·lics específics d’acord amb la ubicació i condicionat que 

estableixin les ordenances municipals. Aquests aplecs hauran d’estar en llocs degudament 

senyalitzats i separats de la resta de residus. 
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El dipòsit temporal de RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls...) realitzat en 

contenidors o aplecs, s’haurà de senyalitzar i separar de la resta de residus d’una manera 

adequada. 

 

Els contenidors hauran de ser d’un color que destaquin la seva visibilitat, especialment 

durant la nit, i disposar d’una banda de material reflectant de, com a mínim, 15 cm de gruix 

al llarg del seu perímetre. 

 

Aquests hauran de proporcionar la següent informació: Raó Social, CIF, telèfon del titular 

del contenidor/ envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 

Aquesta informació també l’haurà de proporcionar els sacs industrials i altres medis de 

contenció i emmagatzematge de residus. 

 

El responsable de l’obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures 

necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran 

tancats, o coberts al menys, fora de l’horari de treball per evitar la mescla i el dipòsit de 

residus aliens a l’obra a la que presten servei. 

 

A l’equip d’obra s’haurà d’establir els medis humans, tècnics i procediments per a la 

separació de cada tipus de RCD. 

 

Es consideraran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicències 

d’obres..), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries 

objecte de reciclatge o deposició. 

 

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 

econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 

reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestores de RCDs adequats. 

La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació 

davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 

reciclatge, abocador, cantera, incineradora, mercats secundaris...) són centres amb 

l’autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s’haurà de 
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contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el 

registre pertinent. 

 

Es portarà a terme un control documental en el qual quedin reflectits els avals de retirada i 

entrega final de cada transport de residus. 

 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 

d’enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica 

vigent i als requisits de les ordenances municipals. 

 

Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres seran gestionats d’acord amb 

els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

 

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o 

contenidors de deixalles amb components perillosos. 

 

6 FITXES RESUM ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
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NAU INDUSTRIAL CARRER MONTCLAR 53, CERDANYOLA DEL VALÈS

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:10/06/12 1Data:

NIVELL 5: TITOL 5 Import

Titol 5 01.03.35.04.10 Instal�lació d'enllaç 7.659,95
Titol 5 01.03.35.04.12 Instal�lació d'enllumenat 7.168,39

01.03.35.04 Instal�lació elèctricaTitol 4 14.828,34

14.828,34

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.03.35.01 Instal�lació sanejament 7.196,94
Titol 4 01.03.35.02 Instal�lació climatització i ventilació 34.032,19
Titol 4 01.03.35.03 Instal�lació fontaneria 5.705,26
Titol 4 01.03.35.04 Instal�lació elèctrica 14.828,34

01.03.35 Instal�lacionsTitol 3 61.762,73

61.762,73

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.11 Treballs previs 317,17
Titol 3 01.01.12 Desconstrucció 54.550,71

01.01 EnderrocCapítol 54.867,88

Titol 3 01.03.31 Moviments de terres 211,93
Titol 3 01.03.32 Fonaments 838,87
Titol 3 01.03.33 Estructura 2.862,06
Titol 3 01.03.34 Tancaments 54.155,00
Titol 3 01.03.35 Instal�lacions 61.762,73
Titol 3 01.03.36 Acabats 37.361,33
Titol 3 01.03.37 Equipament 79.802,56

01.03 Obra NovaCapítol 236.994,48

291.862,36

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Enderroc 54.867,88
Capítol 01.02 Reparacions 5.500,35
Capítol 01.03 Obra Nova 236.994,48
Capítol 01.DA Gestió de Residus 21.242,16

01 Pressupost  OBRES A REALITZARObra 318.604,87

318.604,87

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost OBRES A REALITZAR 318.604,87
318.604,87

Euro
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OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL ENDERROC01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K12GG000 u Anul�lació d'instal�lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió
200 kVA, com a màxim (P - 111)

1,000264,31 264,31

2 K12GF000 u Anul�lació d'instal�lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior
a 2 '' (P - 110)

1,00052,86 52,86

TITOL 3TOTAL 01.01.11 317,17

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL ENDERROC01

TITOL 3 DESCONSTRUCCIÓ12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de
les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 135)

2,00024,55 49,10

2 K21JG111 u Desmuntatge d'aigüera, suport, aixeta, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 134)

1,00017,24 17,24

3 K21JB111 u Desmuntatge d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P -
130)

7,00017,24 120,68

4 K21JC111 u Desmuntatge d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P -
131)

4,00017,24 68,96

5 K21JD111 u Desmuntatge de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 132)

7,00019,88 139,16

6 K21JE111 u Desmuntatge de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 133)

6,00027,56 165,36

7 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 119)

761,3255,34 4.065,48

8 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de
superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 129)

12,00024,08 288,96

9 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 126)

46,0006,41 294,86

10 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 127)

20,0004,28 85,60

11 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
115)

194,5406,20 1.206,15

12 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
116)

875,9707,48 6.552,26

Euro
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13 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 117)

160,39014,18 2.274,33

14 K2197221 m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 124)

142,6650,86 122,69

15 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 122)

209,6998,55 1.792,93

16 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 125)

184,0151,28 235,54

17 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 121)

384,9686,41 2.467,64

18 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de
fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 123)

59,52012,83 763,64

19 K2148A94 m2 Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

351,46040,90 14.374,71

20 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
120)

98,790140,75 13.904,69

21 K215770A m2 Desmuntatge de plaques conformades de fibrociment de coberta
amb mitjans manuals, embalatge i aplec per a posterior
tractament (P - 114)

526,32010,25 5.394,78

22 K2153D61 m2 Arrencada de lluernes de plaques de poliestirè reforçat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 113)

192,9700,86 165,95

TITOL 3TOTAL 01.01.12 54.550,71

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL REPARACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21A3D1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró , de fins
a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització
o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 128)

4,00030,96 123,84

2 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
115)

6,0006,20 37,20

3 K7613A16 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col�locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de
10x6 mm  de massilla  de cautxú EPDM (P - 137)

5,48029,80 163,30

4 K614HN1M m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de
600x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col�locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la
norma UNE-EN 998-2 (P - 136)

6,00015,86 95,16

5 KAN31A10 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm (P -
145)

4,00022,93 91,72

6 KAF4187C u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont
tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire

3,00025,34 76,02

Euro
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segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
143)

7 KAF4C77C u 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 alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 144)

1,00025,34 25,34

8 K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
(P - 138)

20,0001,66 33,20

9 K81R11A0 m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica antihumitat,
prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida (P -
139)

6,00010,63 63,78

10 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 118)

38,44812,83 493,29

11 K878C1B6 m2 Neteja d'armadures d'acer amb raig de sorra de sílice dessecada
a pressió (P - 140)

38,44810,97 421,77

12 K8B2U002 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de
pintura de resines acríliques en dispersió aquosa de color blanc o
gris, aplicades manualment o per projecció (P - 142)

147,87710,90 1.611,86

13 K8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la
protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la
penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes (P - 141)

147,8776,55 968,59

14 K12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica
articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg
de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 109)

4,000323,82 1.295,28

CAPÍTOLTOTAL 01.02 5.500,35

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES31

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

25,7187,51 193,14

2 E2231412 m3 Excavació de recalçats, de fondària fins a 1 m, en compacte,
amb manuals i amb mecànica sobre camió (P - 9)

0,21089,49 18,79

TITOL 3TOTAL 01.03.31 211,93

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 FONAMENTS32

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta (P - 1)

1,592165,19 262,98

Euro
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2 E923SG91 m2 Subbase de grava de granulats reciclats de formigó-ceràmica, de
20 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm amb estesa i
piconatge del material (P - 42)

8,2807,80 64,58

3 E93617D1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, abocat
des de camió (P - 43)

5,17529,05 150,33

4 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 10)

7,50048,13 360,98

TITOL 3TOTAL 01.03.32 838,87

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 ESTRUCTURA33

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura (P - 22)

348,1600,79 275,05

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura (P - 23)

436,7360,76 331,92

3 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a
revestir, col�locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb acer
B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 4)

24,51039,67 972,31

4 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantía de 80 kg/m3 (P - 2)

0,156606,36 94,59

5 145AB6HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de
morter de ciment amb una quantía de 0,82 m2/m2 de sostre,
intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,095 m3
de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 3)

17,69267,16 1.188,19

TITOL 3TOTAL 01.03.33 2.862,06

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 TANCAMENTS34

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E545U666 m2 Panell sandvitx de coberta d'alt rendiment model tapajuntes de
40 mm de gruix. Xapa interior i exterior blanc-1006. Amb nucli
d'espuma de poliuretà de densitat 40 kg/m3 i sistema d'unió que
oculta la junta i la fixació, permeten amb poca inclinació
augmentant l'estanquïtat i seguretat de la coberta. Amplada útil
del panell d'1 m. (P - 24)

750,00012,30 9.225,00

2 E545U667 ml Remat d'acabat per tapar el tall frontal del panell. Gruix de xapa
de 0.6 mm. Llargada d'1 m. Servit en el mateix color que el panell
(P - 25)

82,3108,50 699,64

Euro
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3 E545U668 ml Remat per tapar el trobament lateral del panell amb la paret.
Gruix de xapa de 0.6 mm. Llargada de 3 m. SErvit amb el mateix
color que el panell (P - 26)

38,5505,40 208,17

4 E545U669 ml Remat troquelat de carener per tapar el trobament superior de
dues aigues de coberta. Gruix de xapa de 0.6 mm Llargada de
4.2 m. Servit amb el mateix color que el panell (P - 27)

41,15011,90 489,69

5 E6524B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 28)

35,24251,05 1.799,10

6 E652LB4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,
unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W (P - 31)

45,57056,25 2.563,31

7 E6529B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 29)

63,19360,61 3.830,13

8 E652LB4A m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,
unes tipus duresa superficial (I) de 15 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament (P
- 30)

32,70851,37 1.680,21

9 E83E2K6B m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de
roca (P - 36)

29,88040,93 1.222,99

10 E83ES400 m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A)
de 15 mm de gruix, col�locada directament sobre el parament
amb tocs de guix amb additius (P - 39)

40,84410,31 421,10

11 E83EETAA m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades
mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de
perfileria de planxa d'acer galvanitzat col�locades cada 400 mm
amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 15 mm
de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix (P -
38)

614,67436,04 22.152,85

12 E83E2S6B m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior
de 15 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca
(P - 37)

17,17043,17 741,23
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13 EAN31B10 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm (P -
51)

3,00025,80 77,40

14 EAN31E10 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm (P -
52)

17,00028,67 487,39

15 EANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 53)

9,00032,80 295,20

16 EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 54)

2,00033,58 67,16

17 EAF3823C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
48)

3,000324,18 972,54

18 EAF3843C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
49)

17,000388,65 6.607,05

19 EAFA2104 u 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 mitjà (P - 50)

2,000307,42 614,84

TITOL 3TOTAL 01.03.34 54.155,00

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 INSTAL�LACIONS35

TITOL 4 INSTAL�LACIÓ SANEJAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 55)

4,64020,75 96,28

2 ED116371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 56)

12,18022,29 271,49

3 ED116571 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 57)

6,38027,55 175,77

4 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 58)

3,32039,04 129,61

5 ED15N511 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 59)

46,09023,79 1.096,48

6 ED15N611 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 60)

15,63030,23 472,49
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7 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 61)

6,95032,96 229,07

8 ED7K3312 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 69)

58,94040,95 2.413,59

9 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 70)

32,69045,26 1.479,55

10 ED351B46 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa  de 10 cm (P - 65)

3,00073,37 220,11

11 ED351D56 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa  de 10 cm (P - 66)

1,000122,65 122,65

12 ED351340 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm de mides
interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat (P - 62)

1,00035,52 35,52

13 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat (P - 63)

1,00057,87 57,87

14 ED351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat (P - 64)

1,000109,64 109,64

15 ED354B46 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 68)

1,00098,86 98,86

16 ED354566 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 67)

1,000187,96 187,96

TITOL 4TOTAL 01.03.35.01 7.196,94

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 INSTAL�LACIONS35

TITOL 4 INSTAL�LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED57158 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant,
amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 28 a 33 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 7 a
9 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC
Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i
accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal�lació, col�locada (P - 73)

1,0008.802,07 8.802,07

2 EEDD4141 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant

1,0001.523,90 1.523,90
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en fred com en calor, de 130 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal�lacions amb fluid frigoríficR410 A, col�locada (P - 75)

3 EEDD41C1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 2,5 a 2,8 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 30 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal�lacions amb fluid frigoríficR410 A, col�locada (P - 76)

1,0001.630,22 1.630,22

4 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal�lacions amb fluid frigorífic R410
A, col�locada (P - 74)

1,000720,41 720,41

5 EEDE11J2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 20 a 25 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, de 900 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
alta, R410 A, col�locada (P - 77)

1,0001.976,34 1.976,34

6 EEMH8H20 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de
8000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de
panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies
F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col�locada (P - 80)

1,0006.207,76 6.207,76

7 EEMHAH20 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de
10000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de
panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies
F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col�locada (P - 81)

1,0007.168,89 7.168,89

8 EE51D0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per
a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper
kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara,
muntat encastat en el cel ras (P - 71)

69,02425,50 1.760,11

9 EE52S24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 1 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120,
amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a
altes temperatures, muntat adossat amb suports (P - 72)

71,03044,21 3.140,24

10 EEK91207 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de
diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 79)

13,00033,86 440,18

11 EEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 78)

9,00031,93 287,37

12 EEP31175 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm
de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada
amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P -
82)

5,00074,94 374,70

TITOL 4TOTAL 01.03.35.02 34.032,19

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 INSTAL�LACIONS35
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TITOL 4 INSTAL�LACIÓ FONTANERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ12N91A u Plat de dutxa quadrat de de material acrílic , de 900x900 mm, de
color blanc, preu superior, encastat al paviment (P - 90)

6,00018,49 110,94

2 EJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a
taulell (P - 91)

5,00013,35 66,75

3 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà,
col�locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P -
92)

4,00043,34 173,36

4 EJ16B213 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col�locat amb fixacions
murals (P - 93)

1,0009,73 9,73

5 EJ22N136 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada
i comandament a distància, mural, muntat superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
(P - 95)

6,0001,78 10,68

6 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets (P - 96)

5,00019,26 96,30

7 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 97)

4,00019,72 78,88

8 EJ261131 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada
superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´ (P - 98)

1,00019,26 19,26

9 EJ28113G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets (P - 99)

1,00019,26 19,26

10 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada
de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 100)

1,00026,72 26,72

11 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de
5000 l de capacitat, col�locat sobre bancada (P - 103)

1,0001.353,69 1.353,69

12 ENX12115 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h,
com a màxim, pressió màxima de 3 bar i mínima de 2 bar amb
motor monofàsic i muntat sobre bancada (P - 107)

1,000466,80 466,80

13 EJ723103 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament
per flotador, amb entrada roscada de 3/4´´, fixat i connectat (P -
104)

1,00015,30 15,30

14 EJA2H3D0 u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, col�locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 105)

2,00047,59 95,18

15 EJAA3251 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 500 l
de capacitat d'acer esmaltat, amb aïllament de poliuretà, dos
serpentins amb bomba incorporada de 15 l/min, amb regulació,
col�locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P -
106)

1,0001.786,57 1.786,57

16 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col�locat amb fixacions
mecàniques (P - 101)

1,00077,01 77,01

17 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm 1,000139,34 139,34
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de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 102)

18 EJ1Z5413 u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a
màxim, de color blanc i preu mitjà, fixat a la paret (P - 94)

1,00038,98 38,98

19 1J41G001 u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de
superfície, sense ajudes de ram de paleta (P - 7)

1,0001.120,51 1.120,51

TITOL 4TOTAL 01.03.35.03 5.705,26

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 INSTAL�LACIONS35

TITOL 4 INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA04

TITOL 5 INSTAL�LACIÓ D'ENLLAÇ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG111591 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A,
segons esquema unesa número 7 i encastada (P - 146)

1,000226,14 226,14

2 KG1Y2010 u Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi
d'emplaçament (P - 148)

1,00037,77 37,77

3 KG133702 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
antixoc, amb porta, per a deu mòduls i muntada superficialment
(P - 147)

1,00019,80 19,80

4 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 150)

1,00027,23 27,23

5 KG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 149)

15,5604,16 64,73

6 1G22G301 u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes de ram de paleta
(P - 6)

2,0003.642,14 7.284,28

TITOL 5TOTAL 01.03.35.04.10 7.659,95

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 INSTAL�LACIONS35

TITOL 4 INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA04

TITOL 5 INSTAL�LACIÓ D'ENLLUMENAT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH118444 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de
24W, (1x24W), amb reactància electrònica , instal�lada
superficialment al sostre (P - 84)

3,00097,57 292,71

2 EH118443 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de
24W, (1x24W), amb reactància electrònica , instal�lada suspesa
(P - 83)

20,000102,48 2.049,60

3 EH2DE316 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de
protecció IP-65 , amb 1 làmpada de fluorescència de 13 W en
posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160
a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 85)

33,00014,73 486,09
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4 EHA21DV9 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada vapor de sodi a pressió alta de 400 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa (P
- 88)

15,000158,83 2.382,45

5 EHZ1U015 m Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar els llums
industrials, amb part proporcional d'accessoris i muntat (P - 89)

42,70028,85 1.231,90

6 EH327Q1H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada halògena de 20 W,
muntat superficialment en parament vertical (P - 87)

2,00045,17 90,34

7 EH327M6H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de
100 W, muntat superficialment en parament vertical (P - 86)

5,000127,06 635,30

TITOL 5TOTAL 01.03.35.04.12 7.168,39

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 ACABATS36

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9QG191E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional envernissat, de
llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total
14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió per a encolar, col�locat
sobre làmina  de polietilè expandit  de 3 mm de gruix (P - 45)

166,52434,42 5.731,76

2 E9DD1C33 m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant,
grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 44)

47,58736,63 1.743,11

3 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària,
col�locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 46)

98,3507,86 773,03

4 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions
normals, col�locant previament el suport (P - 47)

5,80045,96 266,57

5 E82D1K2H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411),
preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col�locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888) (P - 34)

161,19040,49 6.526,58

6 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i
amb forma de quart de cercle tancat, col�locada amb morter
adhesiu (P - 35)

10,4004,55 47,32

7 E81132M2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de designació CSII
W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 32)

23,37019,74 461,32

8 E8122213 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 33)

23,37014,45 337,70

9 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 41)

834,4384,89 4.080,40

10 E8444102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col�locats cada 1,2 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb
perfils secundaris col�locats formant retícula de 600x 600 mm ,

70,50822,51 1.587,14
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per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 40)

11 193513B9 m2 Paviment de pistes poliesportives format per una capa de sorra
de 30 cm de gruix, compatat amb mitjans mecànics; solera de
formigó HA-25 de 15 cm de gruix armada amb malla de
150x150x5 mm, tractament superficial amb àrids de silice,
corindó i quars lligats amb ciment CEM II/A-L 32,5 N, proporció
1:2 i pigmentat en massa, fratassat mecànic, inclús part
proporcional de tall de juntes de retracció en mòduls de 25 m2 de
superfície màxima (P - 5)

658,60024,00 15.806,40

TITOL 3TOTAL 01.03.36 37.361,33

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL OBRA NOVA03

TITOL 3 EQUIPAMENT37

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQZ333U2 m2 moduls de skatepark realitzats amb plafons de fusta de bedoll
contraxapada WISA Cargo de 9 i 18 mm de gruix formats per 7 i
13 capes respectivament, trabats amb posts de 10 cm x 10 cm i
biguetes de 4 cm x 10 cm, amb plafons Skatelite de 6 mm de
gruix com a superficie de rodolament, coping circulars d'acer
galvanitzat de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, transicions
amb planxa d'acer galvanitzat de 3mm de gruix i tancament
d'estructura amb plafó de fusta de bedoll contraxapada WISA
Cargo de 12 mm de gruix. Tot fixat amb cargols de zinc (P - 108)

658,600121,17 79.802,56

TITOL 3TOTAL 01.03.37 79.802,56

OBRA PRESSUPOST  OBRES A REALITZAR01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUSDA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 11)

685,19014,97 10.257,29

2 E2R54267 m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

685,1905,30 3.631,51

3 E2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

73,9509,12 674,42

4 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

590,6507,95 4.695,67

5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

95,20020,63 1.963,98

6 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

1,240-12,60 -15,62

7 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta
no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

7,6404,39 33,54
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8 E2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

4,5800,00 0,00

9 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

5,7700,00 0,00

10 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

1,3600,00 0,00

11 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)

9,1600,15 1,37

CAPÍTOLTOTAL 01.DA 21.242,16

Euro
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PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
ENDERROCCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anul�lació d'instal�lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim

1 K12GG000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Anul�lació d'instal�lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D
inferior a 2 ''

2 K12GF000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
ENDERROCCAPÍTOL 01
DESCONSTRUCCIÓTITOL 3 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

1 K21JJ01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escalfador elèctric vestidors 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Desmuntatge d'aigüera, suport, aixeta, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

2 K21JG111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aigüera cafeteria 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

3 K21JB111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inodors bany 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Inodor bany 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Inodors vestidor homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Inodors vestidor dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Inodor bany 3 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#6 Inodor bany 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Desmuntatge d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

4 K21JC111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Urinaris bany 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Urinaris vestidor  homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Urinari bany 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Desmuntatge de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

5 K21JD111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 lavabos banys planta baixa 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 lavabos vestidors planta  baixa 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 lavabos banys planta altell 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Desmuntatge de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

6 K21JE111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plats de dutxa vestidor homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Plats de dutxa vestidor dones 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 K218A410

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 CEL RAS LAMEL�LES AL�LUMINI

C#*D#*E#*F#2 vestidor homes 1,000 29,600 29,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,600 0,950 3,040

C#*D#*E#*F#4 vestidor dones 1,000 9,220 9,220

C#*D#*E#*F#5 1,600 0,950 1,520

C#*D#*E#*F#6 banys 1 1,700 1,700 2,890

C#*D#*E#*F#7 1,700 0,900 1,530

C#*D#*E#*F#8 bany 2 1,700 1,700 2,890

C#*D#*E#*F#9 1,700 0,900 1,530

C#*D#*E#*F#10 bany 3 1,700 1,700 2,890

C#*D#*E#*F#11 1,700 0,900 1,530

C#*D#*E#*F#12 bany4 1,700 1,700 2,890

C#*D#*E#*F#13 1,700 0,900 1,530

14 CEL RAS PANELLS FIBRES
VEGETALS
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C#*D#*E#*F#15 despatx 2 2,800 3,150 8,820

C#*D#*E#*F#16 despatx laboratoris 5,800 3,300 19,140

C#*D#*E#*F#17 7,900 2,000 15,800

C#*D#*E#*F#18 refrentat 5,200 8,050 41,860

C#*D#*E#*F#19 0,700 1,550 1,085

C#*D#*E#*F#20 quimics 3,600 9,650 34,740

C#*D#*E#*F#21 edificació 4,600 9,650 44,390

C#*D#*E#*F#22 aslfalts 3,550 9,650 34,258

C#*D#*E#*F#23 administració 1,000 113,680 113,680

C#*D#*E#*F#24 despatx director 3,620 5,240 18,969

C#*D#*E#*F#25 sala de juntes 3,750 6,100 22,875

C#*D#*E#*F#26 despatx 3 4,550 3,150 14,333

C#*D#*E#*F#27 despatx 4 3,600 3,100 11,160

C#*D#*E#*F#28 despatx 5 3,600 3,400 12,240

C#*D#*E#*F#29 passadís 1 8,150 1,500 12,225

C#*D#*E#*F#30 despatx 6 3,800 4,600 17,480

C#*D#*E#*F#31 despatx 7 3,250 4,600 14,950

C#*D#*E#*F#32 passadís 2 8,450 1,800 15,210

C#*D#*E#*F#33 3,750 0,450 1,688

C#*D#*E#*F#34 1,330 0,500 0,665

C#*D#*E#*F#35 àrea tècnica 1 8,280 6,400 52,992

C#*D#*E#*F#36 despatx 8 3,740 3,120 11,669

C#*D#*E#*F#37 maquinària informàtica 3,790 1,980 7,504

C#*D#*E#*F#38 passadís 3 3,840 1,100 4,224

C#*D#*E#*F#39 cafeteria 3,250 5,200 16,900

C#*D#*E#*F#40 arxiu 1 2,400 5,200 12,480

C#*D#*E#*F#41 arxiu 2 2,400 5,200 12,480

C#*D#*E#*F#42 passadís 4 8,150 1,200 9,780

C#*D#*E#*F#43 àrea tècnica 2 7,200 6,440 46,368

C#*D#*E#*F#44 5,500 1,660 9,130

C#*D#*E#*F#45 despatx 9 4,550 3,200 14,560

46 CEL RAS PANELLS ESCAIOLA

C#*D#*E#*F#47 recepció 1,000 13,950 13,950

C#*D#*E#*F#48 escala 2,150 4,200 9,030

C#*D#*E#*F#49 passadís 8,200 1,400 11,480

C#*D#*E#*F#50 despatx 1 4,500 2,700 12,150

TOTAL AMIDAMENT 761,325

u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

8 K21AU00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 despatx 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 bany 1 2,000 2,000
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C#*D#*E#*F#3 bany 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 vestidor homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 vestidor dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 bany 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 bany 4 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Arrencada  de full i bastiment  de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor9 K21A1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 despatx 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 químics 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 edificació 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 asfalts 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 betums 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 ciments 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 administració 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#8 despatx director 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 sala juntes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 despatx 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 despatx 6 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#12 passadís 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 àrea tècnica 1 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#14 despatx 8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 cafeteria 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 àrea tècnica 2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

u Arrencada  de full i bastiment  de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor10 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 contadors 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 bunker 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 magatzem equips 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 preparació terres 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 traster 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 cambra humida 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 químics 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 edificació 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 asfalts 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 betums 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 magatzem instal�lacions 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 ciments 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 la boratori 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#14 vestidor homes 1,000 1,000

Euro
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C#*D#*E#*F#15 vestidor dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

11 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 6,120 3,400 20,808

C#*D#*E#*F#2 -2,6 2,150 -5,59

C#*D#*E#*F#3 0,400 3,400 1,360

C#*D#*E#*F#4 2,000 4,550 3,400 30,940

C#*D#*E#*F#5 -1,6 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#6 4,000 6,000 3,400 81,600

C#*D#*E#*F#7 -1,6 2,500 -4

C#*D#*E#*F#9 PLANTA ALTELL 7,380 2,600 19,188

C#*D#*E#*F#10 -1,6 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#11 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#12 2,000 3,580 2,600 18,616

C#*D#*E#*F#13 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#14 3,750 2,600 9,750

C#*D#*E#*F#15 1,980 2,600 5,148

C#*D#*E#*F#16 2,000 5,200 2,600 27,040

TOTAL AMIDAMENT 194,540

m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12 K2163511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 6,500 3,400 22,100

C#*D#*E#*F#3 1,450 3,400 4,930

C#*D#*E#*F#4 4,950 3,400 16,830

C#*D#*E#*F#5 3,920 3,400 13,328

C#*D#*E#*F#6 9,400 3,400 31,960

C#*D#*E#*F#7 -1,8 2,150 -3,87

C#*D#*E#*F#8 0,720 3,400 2,448

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,940 3,400 19,992

C#*D#*E#*F#10 2,000 3,100 3,400 21,080

C#*D#*E#*F#11 5,000 3,400 17,000

C#*D#*E#*F#12 7,750 3,400 26,350

C#*D#*E#*F#13 8,000 3,400 27,200

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,700 3,400 11,560

C#*D#*E#*F#15 2,000 -,8 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#16 3,000 2,850 3,400 29,070

C#*D#*E#*F#17 -1,2 2,000 -2,4

Euro
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C#*D#*E#*F#18 8,200 3,400 27,880

C#*D#*E#*F#19 3,000 -,8 2,150 -5,16

C#*D#*E#*F#20 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#21 3,350 3,400 11,390

C#*D#*E#*F#22 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#24 4,000 9,650 3,700 142,820

C#*D#*E#*F#25 4,000 -,8 2,150 -6,88

C#*D#*E#*F#26 -2,9 2,500 -7,25

C#*D#*E#*F#27 5,350 3,400 18,190

C#*D#*E#*F#28 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#29 3,600 3,400 12,240

C#*D#*E#*F#30 7,300 3,400 24,820

C#*D#*E#*F#31 2,000 -,8 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#32 12,550 3,700 46,435

C#*D#*E#*F#33 2,000 -1,6 2,150 -6,88

C#*D#*E#*F#34 -1,2 1,200 -1,44

C#*D#*E#*F#35 6,000 0,300 2,600 4,680

C#*D#*E#*F#36 0,850 2,600 2,210

C#*D#*E#*F#37 0,900 2,600 2,340

C#*D#*E#*F#38 5,000 1,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#39 3,000 1,600 2,600 12,480

C#*D#*E#*F#40 2,000 2,100 2,600 10,920

C#*D#*E#*F#41 3,300 3,400 11,220

C#*D#*E#*F#42 4,300 3,400 14,620

C#*D#*E#*F#43 3,000 6,200 3,400 63,240

44 PLANTA ALTELL

C#*D#*E#*F#45 3,000 3,150 2,600 24,570

C#*D#*E#*F#46 3,500 2,600 9,100

C#*D#*E#*F#47 2,000 1,700 2,600 8,840

C#*D#*E#*F#48 8,250 2,600 21,450

C#*D#*E#*F#49 11,300 4,200 47,460

C#*D#*E#*F#50 1,110 4,200 4,662

C#*D#*E#*F#51 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#52 6,400 4,200 26,880

C#*D#*E#*F#53 -1,6 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#54 5,250 0,900 4,725

C#*D#*E#*F#55 10,300 0,900 9,270

C#*D#*E#*F#56 4,100 0,900 3,690

C#*D#*E#*F#57 8,180 0,900 7,362

C#*D#*E#*F#58 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#59 11,300 2,600 29,380

C#*D#*E#*F#60 -,8 1,850 -1,48

C#*D#*E#*F#61 -4,8 1,850 -8,88
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C#*D#*E#*F#62 1,700 2,600 4,420

C#*D#*E#*F#63 1,100 0,900 0,990

C#*D#*E#*F#64 2,680 0,900 2,412

C#*D#*E#*F#65 4,900 2,600 12,740

C#*D#*E#*F#66 2,000 -,8 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#67 2,320 0,900 2,088

C#*D#*E#*F#68 6,400 2,600 16,640

C#*D#*E#*F#69 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#70 3,740 2,600 9,724

C#*D#*E#*F#71 3,220 2,600 8,372

C#*D#*E#*F#72 0,170 2,600 0,442

TOTAL AMIDAMENT 875,970

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

13 K2164771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 2,000 22,000 3,400 149,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 -,8 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#4 -1,8 2,150 -3,87

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,500 3,400 22,100

C#*D#*E#*F#6 -1,6 2,500 -4

TOTAL AMIDAMENT 160,390

m Arrencada  de sòcol  de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor14 K2197221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA ALTELL

C#*D#*E#*F#2 àrea tècnica 1 2,000 8,280 16,560

C#*D#*E#*F#3 2,000 6,400 12,800

C#*D#*E#*F#4 -1,5 -1,5

C#*D#*E#*F#5 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#6 -,9 -,9

C#*D#*E#*F#7 passadís 3 2,000 3,740 7,480

C#*D#*E#*F#8 -3 -3

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#10 2,000 -,9 -1,8

C#*D#*E#*F#11 maquinària informàtica 2,000 3,790 7,580

C#*D#*E#*F#12 -3 -3

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,980 3,960

C#*D#*E#*F#14 despatx 8 2,000 3,790 7,580

C#*D#*E#*F#15 2,000 3,120 6,240

C#*D#*E#*F#16 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#17 passadís 4 6,550 6,550
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C#*D#*E#*F#18 -1,5 -1,5

C#*D#*E#*F#19 8,150 8,150

C#*D#*E#*F#20 3,000 -,8 -2,4

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#22 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#23 cafeteria 2,000 3,250 6,500

C#*D#*E#*F#24 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#25 2,000 5,200 10,400

C#*D#*E#*F#26 arxiu 1 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#27 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#28 2,000 5,200 10,400

C#*D#*E#*F#29 arxiu 2 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#30 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#31 2,000 5,200 10,400

C#*D#*E#*F#32 àrea tècnica 2 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#33 -1,5 -1,5

C#*D#*E#*F#34 2,000 8,000 16,000

C#*D#*E#*F#35 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#36 arxiu 3 0,265 0,265

C#*D#*E#*F#37 3,150 3,150

C#*D#*E#*F#38 despatx 9 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#39 3,150 3,150

TOTAL AMIDAMENT 142,665

m2 Arrencada  de paviment  de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor15 K2194721

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA ALTELL

C#*D#*E#*F#2 àrea tècnica 1 8,280 6,400 52,992

C#*D#*E#*F#3 passadís 3 3,840 1,100 4,224

C#*D#*E#*F#4 maquinària informàtica 3,840 2,080 7,987

C#*D#*E#*F#5 despatx 8 3,840 3,220 12,365

C#*D#*E#*F#6 passadís 4 1,050 1,100 1,155

C#*D#*E#*F#7 7,200 1,200 8,640

C#*D#*E#*F#8 cafeteria 3,350 5,300 17,755

C#*D#*E#*F#9 arxiu 1 2,450 5,300 12,985

C#*D#*E#*F#10 arxiu 2 2,450 5,300 12,985

C#*D#*E#*F#11 àrea tècnica 2 5,500 1,660 9,130

C#*D#*E#*F#12 7,200 6,500 46,800

C#*D#*E#*F#13 arxiu 3 2,650 3,150 8,348

C#*D#*E#*F#14 despatx 9 4,550 3,150 14,333

TOTAL AMIDAMENT 209,699

m Arrencada  de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor16 K2197821
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 recepció 6,040 6,040

C#*D#*E#*F#3 1,750 1,750

C#*D#*E#*F#4 5,550 5,550

C#*D#*E#*F#5 0,650 0,650

C#*D#*E#*F#6 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#8 1,550 1,550

C#*D#*E#*F#9 5,440 5,440

C#*D#*E#*F#10 5,650 5,650

C#*D#*E#*F#11 passadís 8,200 8,200

C#*D#*E#*F#12 3,000 -,8 -2,4

C#*D#*E#*F#13 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#14 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#15 despatx 1 2,000 4,500 9,000

C#*D#*E#*F#16 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,700 5,400

C#*D#*E#*F#18 despatx laboratori 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#19 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#20 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#21 2,100 2,100

22 PLANTA ALTELL

C#*D#*E#*F#23 despatx director 3,620 3,620

C#*D#*E#*F#24 5,240 5,240

C#*D#*E#*F#25 administració 2,000 4,500 9,000

C#*D#*E#*F#26 1,580 1,580

C#*D#*E#*F#27 8,940 8,940

C#*D#*E#*F#28 1,850 1,850

C#*D#*E#*F#29 passadís 1 8,200 8,200

C#*D#*E#*F#30 3,000 -,8 -2,4

C#*D#*E#*F#31 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#32 -1,5 -1,5

C#*D#*E#*F#33 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#34 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#35 1,150 1,150

C#*D#*E#*F#36 despatx 3 2,000 4,550 9,100

C#*D#*E#*F#37 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#38 2,000 3,150 6,300

C#*D#*E#*F#39 despatx 4 2,000 3,580 7,160

C#*D#*E#*F#40 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#41 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#42 despatx 5 2,000 3,580 7,160
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C#*D#*E#*F#43 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#44 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#45 sala juntes 2,000 3,750 7,500

C#*D#*E#*F#46 -1,5 -1,5

C#*D#*E#*F#47 2,000 6,100 12,200

C#*D#*E#*F#48 passadís 2 8,450 8,450

C#*D#*E#*F#49 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#50 2,250 2,250

C#*D#*E#*F#51 -1,5 -1,5

C#*D#*E#*F#52 despatx 6 3,780 3,780

C#*D#*E#*F#53 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#54 despatx 7 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#55 0,455 0,455

TOTAL AMIDAMENT 184,015

m2 Arrencada  de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor17 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 recepció 1,000 55,850 55,850

C#*D#*E#*F#3 passadís 1,000 11,480 11,480

C#*D#*E#*F#4 despatx 1 4,500 2,700 12,150

C#*D#*E#*F#5 bany 1 1,700 2,700 4,590

C#*D#*E#*F#6 bany 2 1,700 2,700 4,590

C#*D#*E#*F#7 despatx laboratori 7,900 2,050 16,195

C#*D#*E#*F#8 5,800 3,350 19,430

C#*D#*E#*F#9 traster 1,000 3,150 3,150

C#*D#*E#*F#10 químics 3,600 9,650 34,740

C#*D#*E#*F#11 edificació 4,600 9,650 44,390

C#*D#*E#*F#12 asfalts 3,550 9,650 34,258

C#*D#*E#*F#13 betums 3,600 5,350 19,260

C#*D#*E#*F#14 ciments 3,600 2,650 9,540

C#*D#*E#*F#15 magatzem instal�lacions 3,600 2,600 9,360

C#*D#*E#*F#16 distribuidor 7,300 4,250 31,025

C#*D#*E#*F#17 laboratori 4,550 6,000 27,300

C#*D#*E#*F#18 vestidor homes 3,000 5,200 15,600

C#*D#*E#*F#19 2,200 2,500 5,500

C#*D#*E#*F#20 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#21 2,000 0,600 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#22 vestidor dones 3,300 2,600 8,580

C#*D#*E#*F#23 1,000 0,600 0,600

24 PLANTA ALTELL

C#*D#*E#*F#25 bany 3 1,700 2,700 4,590

C#*D#*E#*F#26 bany 4 1,700 2,700 4,590

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 384,968

m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

18 K2195D24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cambra humida 9,600 6,200 59,520

TOTAL AMIDAMENT 59,520

m2 Enderroc de sostre  de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor19 K2148A94

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta altell 1,000 271,460 271,460

C#*D#*E#*F#2 ampliació planta altell 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 351,460

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

20 K2192311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,150 658,600 98,790

TOTAL AMIDAMENT 98,790

m2 Desmuntatge de plaques conformades de fibrociment de coberta amb mitjans manuals, embalatge i aplec per a posterior
tractament

21 K215770A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vesant N-O 75,310 75,310

C#*D#*E#*F#2 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 137,730 137,730

C#*D#*E#*F#4 vesant S-E 146,030 146,030

C#*D#*E#*F#5 32,880 32,880

C#*D#*E#*F#6 96,080 96,080

C#*D#*E#*F#7 carener 10,290 10,290

TOTAL AMIDAMENT 526,320

m2 Arrencada de lluernes de plaques de poliestirè reforçat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

22 K2153D61

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vesant N-O 44,470 44,470

C#*D#*E#*F#2 44,240 44,240

C#*D#*E#*F#3 vesant S-E 50,420 50,420

C#*D#*E#*F#4 53,840 53,840

TOTAL AMIDAMENT 192,970

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01

Euro
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REPARACIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a
paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1 K21A3D1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 finestres planta altell 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 extradossat façana 4,000 2,000 1,750 0,250 3,500

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 0,250 1,250 2,500

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col�locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm  de massilla  de cautxú EPDM

3 K7613A16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 trencaaigues 4,000 0,200 1,250 1,000

C#*D#*E#*F#2 trobaments fusteria 4,000 4,000 0,200 1,400 4,480

TOTAL AMIDAMENT 5,480

m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col�locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2

4 K614HN1M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reconstruccio extradossat façana 4,000 2,000 1,750 0,250 3,500

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 0,250 1,250 2,500

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Bastiment de base per a finestra, de fusta  de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm5 KAN31A10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 finestra planta altell 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

6 KAF4187C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta altell 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u 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 alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

7 KAF4C77C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta altell 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació

8 K7J5A01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 finestra planta altell 4,000 4,000 1,250 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica antihumitat, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte
fungicida

9 K81R11A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 extradossat façana 4,000 2,000 1,750 0,250 3,500

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 0,250 1,250 2,500

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Repicat  d'arrebossat  de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor10 K2182231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perfils nervats façana 12,000 2,000 0,130 8,900 27,768

C#*D#*E#*F#2 12,000 0,100 8,900 10,680

TOTAL AMIDAMENT 38,448

m2 Neteja d'armadures d'acer amb raig de sorra de sílice dessecada a pressió11 K878C1B6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perfils nervats façana 12,000 2,000 0,130 8,900 27,768

C#*D#*E#*F#2 12,000 0,100 8,900 10,680

TOTAL AMIDAMENT 38,448

m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines acríliques en dispersió aquosa de
color blanc o gris, aplicades manualment o per projecció

12 K8B2U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 panells de façana 21,270 9,000 191,430

C#*D#*E#*F#2 7,000 -1,24 1,240 -10,7632

C#*D#*E#*F#3 -1,24 2,250 -2,79

C#*D#*E#*F#4 -6 5,000 -30
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TOTAL AMIDAMENT 147,877

m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica
de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

13 K8B271E3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 panells de façana 21,270 9,000 191,430

C#*D#*E#*F#2 7,000 -1,24 1,240 -10,7632

C#*D#*E#*F#3 -1,24 2,250 -2,79

C#*D#*E#*F#4 -6 5,000 -30

TOTAL AMIDAMENT 147,877

dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de
pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

14 K12CAAAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 duració reparació 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 31

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 E2221422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabata 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 fonament mur 1 0,400 2,030 0,600 0,487

C#*D#*E#*F#3 fonament mur 2 0,400 1,230 0,600 0,295

C#*D#*E#*F#4 dipòsit aigues pluvials 3,600 2,600 2,600 24,336

TOTAL AMIDAMENT 25,718

m3 Excavació de recalçats, de fondària fins a 1 m, en compacte, amb manuals i amb mecànica sobre camió2 E2231412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recalç riosta 1,000 0,350 0,600 0,210

TOTAL AMIDAMENT 0,210

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
FONAMENTSTITOL 3 32

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

1 135138A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabata 1,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 recalç riosta 1,000 0,350 0,600 0,210

C#*D#*E#*F#3 fonament mur 1 0,400 2,030 0,600 0,487

C#*D#*E#*F#4 fonament mur 2 0,400 1,230 0,600 0,295

TOTAL AMIDAMENT 1,592

m2 Subbase de grava de granulats reciclats de formigó-ceràmica, de 20 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm amb
estesa i piconatge del material

2 E923SG91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dipòsit aigues pluvials 2,300 3,600 8,280

TOTAL AMIDAMENT 8,280

m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, abocat
des de camió

3 E93617D1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dipòsit aigues pluvials 1,725 3,000 5,175

TOTAL AMIDAMENT 5,175

m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim4 E2255T70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fossat dipòsit aigues pluvials 3,600 2,300 1,750 14,490

C#*D#*E#*F#2 -2,33 3,000 -6,99

TOTAL AMIDAMENT 7,500

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
ESTRUCTURATITOL 3 33

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E4415115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pilar HEB-180 2,000 51,200 3,400 348,160

TOTAL AMIDAMENT 348,160

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

2 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 biga HEB-180 de pòrtic 51,200 4,350 222,720

C#*D#*E#*F#2 biga HEB-180 de passarel�la 51,200 1,780 91,136

C#*D#*E#*F#3 51,200 2,400 122,880

TOTAL AMIDAMENT 436,736

m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a
revestir, col�locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

3 14E239E5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa d'ascensor 2,000 1,900 6,450 24,510

TOTAL AMIDAMENT 24,510

m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantía de 80 kg/m3

4 1458116G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa d'ascensor 2,000 0,200 0,200 1,950 0,156

TOTAL AMIDAMENT 0,156

m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantía de 0,82 m2/m2 de sostre,
intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,095 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

5 145AB6HB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ampliació planta altell 3,060 4,500 13,770

C#*D#*E#*F#2 passarel�la ascensor 1,890 1,730 3,270

C#*D#*E#*F#3 0,500 1,890 0,690 0,652

TOTAL AMIDAMENT 17,692

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
TANCAMENTSTITOL 3 34

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Panell sandvitx de coberta d'alt rendiment model tapajuntes de 40 mm de gruix. Xapa interior i exterior blanc-1006. Amb
nucli d'espuma de poliuretà de densitat 40 kg/m3 i sistema d'unió que oculta la junta i la fixació, permeten amb poca
inclinació  augmentant l'estanquïtat i seguretat de la coberta. Amplada útil del panell d'1 m.

1 E545U666

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 teuulada 750,000 750,000

TOTAL AMIDAMENT 750,000

ml Remat d'acabat per tapar el tall frontal del panell. Gruix de xapa de 0.6 mm. Llargada d'1 m. Servit en el mateix color que
el panell

2 E545U667

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 35,470 35,470

C#*D#*E#*F#2 46,840 46,840

TOTAL AMIDAMENT 82,310

ml Remat per tapar el trobament lateral del panell amb la paret. Gruix de xapa de 0.6 mm. Llargada de 3 m. SErvit amb el
mateix color que el panell

3 E545U668

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 trobament façana 20,950 20,950

C#*D#*E#*F#2 trobament mitgera 17,600 17,600

TOTAL AMIDAMENT 38,550

ml Remat troquelat de carener per tapar el trobament superior de dues aigues de coberta. Gruix de xapa de 0.6 mm
Llargada de 4.2 m. Servit amb el mateix color que el panell

4 E545U669

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carener 41,150 41,150

TOTAL AMIDAMENT 41,150

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

5 E6524B4B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribuidor 1,370 3,400 4,658

C#*D#*E#*F#2 sota escala 3,200 0,860 2,752

C#*D#*E#*F#3 1,550 0,860 1,333

C#*D#*E#*F#5 magatzem 2,850 4,000 11,400

C#*D#*E#*F#6 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#7 3,230 4,300 13,889

C#*D#*E#*F#8 passadís 1,500 3,100 4,650

C#*D#*E#*F#9 -,8 2,150 -1,72

TOTAL AMIDAMENT 35,242

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a
cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

6 E652LB4B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 1,670 3,400 5,678

C#*D#*E#*F#2 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#3 vestidor dones 3,050 3,400 10,370

C#*D#*E#*F#4 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#5 2,580 3,400 8,772

C#*D#*E#*F#6 bany homes-dones 3,700 4,300 15,910

C#*D#*E#*F#7 2,000 -,8 2,150 -3,44
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C#*D#*E#*F#8 bany dones 2,930 4,000 11,720

TOTAL AMIDAMENT 45,570

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

7 E6529B4B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 1,100 2,500 2,750

C#*D#*E#*F#2 1,600 2,500 4,000

C#*D#*E#*F#3 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#4 1,770 3,400 6,018

C#*D#*E#*F#5 2,850 2,500 7,125

C#*D#*E#*F#6 vestidor dones 2,780 2,500 6,950

C#*D#*E#*F#7 1,300 2,500 3,250

C#*D#*E#*F#8 1,700 2,500 4,250

C#*D#*E#*F#9 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#10 1,400 3,400 4,760

C#*D#*E#*F#11 bany homes 1,700 2,500 4,250

C#*D#*E#*F#12 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#13 bany homes-dones 3,600 4,000 14,400

C#*D#*E#*F#14 2,650 4,000 10,600

TOTAL AMIDAMENT 63,193

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a
cada cara, unes tipus duresa superficial (I) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament

8 E652LB4A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 4,050 3,400 13,770

C#*D#*E#*F#2 2,670 3,400 9,078

C#*D#*E#*F#3 2,900 3,400 9,860

TOTAL AMIDAMENT 32,708

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana de roca

9 E83E2K6B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mitgera planta altell.bar/cafeteria-
magatzem

7,470 4,000 29,880

TOTAL AMIDAMENT 29,880

m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col�locada directament sobre el
parament amb tocs de guix amb additius

10 E83ES400
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana planta baixa. vestíbul 3,100 3,400 10,540

C#*D#*E#*F#2 -1,24 2,150 -2,666

C#*D#*E#*F#3 façana planta altell 9,780 4,000 39,120

C#*D#*E#*F#4 4,000 -1,24 1,240 -6,1504

TOTAL AMIDAMENT 40,844

m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria
de planxa d'acer galvanitzat col�locades cada 400 mm amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de
gruix i l'altre amb duresa superficial (I)  de 15 mm de gruix

11 E83EETAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana total. pista patinatge 10,400 7,700 80,080

C#*D#*E#*F#2 -6 5,100 -30,6

C#*D#*E#*F#3 mitgera 46,430 6,850 318,046

C#*D#*E#*F#4 18,380 6,850 125,903

C#*D#*E#*F#5 17,700 6,850 121,245

TOTAL AMIDAMENT 614,674

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 15 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca

12 E83E2S6B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mitgera vestidors 0,900 3,400 3,060

C#*D#*E#*F#2 4,150 3,400 14,110

TOTAL AMIDAMENT 17,170

u Bastiment de base per a finestra, de fusta  de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm13 EAN31B10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta altell 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment de base per a finestra, de fusta  de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm14 EAN31E10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta altell 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària15 EANA5186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribuidor 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 vestidor dones 2,000 2,000
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C#*D#*E#*F#4 pista patinatge 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 magatzem 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 bany homes 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària16 EANA5196

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 passadís 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 bany dones-minsuvàlids 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

17 EAF3823C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta altell 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

18 EAF3843C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta altell 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u 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 mitjà

19 EAFA2104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 passadís planta altell 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 bany dones/ minusvàlids 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
INSTAL�LACIONSTITOL 3 35
INSTAL�LACIÓ SANEJAMENTTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

1 ED116271

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 ramal lavabos vestidor homes 0,310 0,310

C#*D#*E#*F#2 1,510 1,510

C#*D#*E#*F#3 ramal lavabo vestidor dones 1,920 1,920

C#*D#*E#*F#4 ramal lavabo bany homes 0,350 0,350

C#*D#*E#*F#5 ramal urinari bany homes 0,200 0,200

C#*D#*E#*F#6 ramal lavabo banys dones 0,350 0,350

TOTAL AMIDAMENT 4,640

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

2 ED116371

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ramal dutxes vestidors 1,020 1,020

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,190 7,140

C#*D#*E#*F#3 ramal lavabos planta altell 2,680 2,680

C#*D#*E#*F#4 ramal rentaplats 0,740 0,740

C#*D#*E#*F#5 ramal pica 0,600 0,600

TOTAL AMIDAMENT 12,180

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

3 ED116571

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ramal dutxes vestidors 3,460 3,460

C#*D#*E#*F#2 ramal cuina 2,920 2,920

TOTAL AMIDAMENT 6,380

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

4 ED116771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 inodor vestidor homes 0,750 0,750

C#*D#*E#*F#2 inodor vestidor dones 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 inodor bany homes 0,670 0,670

C#*D#*E#*F#4 inodor bany dones 1,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 3,320

m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

5 ED15N511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pluvial 1 16,510 16,510

C#*D#*E#*F#2 pluvial 2 12,450 12,450

C#*D#*E#*F#3 pluvial 3 16,030 16,030

C#*D#*E#*F#4 pluvial 4 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#5 pluvial 5 0,600 0,600
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TOTAL AMIDAMENT 46,090

m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

6 ED15N611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pluvial 4 15,630 15,630

TOTAL AMIDAMENT 15,630

m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

7 ED15N711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pluvial 5 6,950 6,950

TOTAL AMIDAMENT 6,950

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra  de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

8 ED7K3312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericó 1- pericó 2 10,730 10,730

C#*D#*E#*F#2 pericó 2- pericó 4 12,940 12,940

C#*D#*E#*F#3 pericó 6- pericó 8 8,820 8,820

C#*D#*E#*F#4 pericó 7- pericó 8 2,220 2,220

C#*D#*E#*F#5 pericó 8- pericó 9 12,370 12,370

C#*D#*E#*F#6 pericó 9- pericó 10 11,860 11,860

TOTAL AMIDAMENT 58,940

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra  de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

9 ED7K3322

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericó 2- pericó 4 12,930 12,930

C#*D#*E#*F#2 pericó 3- pericó 4 12,100 12,100

C#*D#*E#*F#3 pericó 4- dipòsit aigues pluvials 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#4 dipòsit aigües pluvials- pericó 5 6,160 6,160

TOTAL AMIDAMENT 32,690

u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa  de 10 cm

10 ED351B46

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pluvial 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 residual 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 residual 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa  de 10 cm

11 ED351D56

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pluvial 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm de mides interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat

12 ED351340

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericó 8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat

13 ED351430

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericó 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat

14 ED351630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericó 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

15 ED354B46

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericó 10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

16 ED354566

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericó 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
INSTAL�LACIONSTITOL 3 35
INSTAL�LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓTITOL 4 02
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 28 a 33
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 7 a 9 kW de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal�lació, col�locada

1 EED57158

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitsubishi PUHY- P300YJM- A 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4
vies de sortida d'aire, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 130 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal�lacions amb fluid frigoríficR410 A, col�locada

2 EEDD4141

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitsubishi PLFY- P40VCM- E 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4
vies de sortida d'aire, de 2,5 a 2,8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal�lacions amb fluid frigoríficR410 A, col�locada

3 EEDD41C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitsubishi PLFY- 40VCM- E 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal�lacions amb fluid frigorífic R410 A, col�locada

4 EEDC1151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitsubishi PKFY- P50VHM- E 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 20 a 25 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 900 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió alta, R410 A, col�locada

5 EEDE11J2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitsubishi PEFY- P200VMH- E 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 8000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant
de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col�locada

6 EEMH8H20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitsubishi LGH- 100RX5- E 1,000 1,000

Euro



NAU INDUSTRIAL CARRER MONTCLAR 53, CERDANYOLA DEL VALÈS

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/06/12 25Data:

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 10000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant
de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col�locada

7 EEMHAH20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mitsuishi LGH- 200RX5- E 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb
paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras

8 EE51D0BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació 4,000 1,470 0,350 2,058

C#*D#*E#*F#2 4,000 3,530 0,350 4,942

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,700 0,350 6,580

C#*D#*E#*F#4 8,000 2,050 0,350 5,740

C#*D#*E#*F#5 8,000 2,670 0,300 6,408

C#*D#*E#*F#6 8,000 2,630 0,250 5,260

C#*D#*E#*F#7 8,000 2,220 0,200 3,552

C#*D#*E#*F#8 4,000 4,470 0,200 3,576

C#*D#*E#*F#9 4,000 1,610 0,200 1,288

C#*D#*E#*F#10 4,000 3,130 0,200 2,504

C#*D#*E#*F#11 4,000 0,900 0,200 0,720

C#*D#*E#*F#12 retorn 4,000 7,400 0,400 11,840

C#*D#*E#*F#13 4,000 2,170 0,300 2,604

C#*D#*E#*F#14 4,000 4,970 0,400 7,952

C#*D#*E#*F#15 4,000 2,500 0,400 4,000

TOTAL AMIDAMENT 69,024

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb classificació de resistència al foc
E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb
suports

9 EE52S24A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació pista patinatge 4,000 0,700 0,250 0,700

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,140 0,250 4,140

C#*D#*E#*F#3 4,000 5,250 0,250 5,250

C#*D#*E#*F#4 4,000 1,250 0,250 1,250

C#*D#*E#*F#5 4,000 8,370 0,250 8,370

C#*D#*E#*F#6 4,000 14,450 0,250 14,450

C#*D#*E#*F#7 4,000 12,550 0,200 10,040

C#*D#*E#*F#8 extracció pista patinatge 4,000 0,700 0,250 0,700

C#*D#*E#*F#9 4,000 4,140 0,250 4,140

C#*D#*E#*F#10 4,000 5,250 0,250 5,250
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C#*D#*E#*F#11 4,000 1,250 0,250 1,250

C#*D#*E#*F#12 4,000 8,370 0,250 8,370

C#*D#*E#*F#13 4,000 8,900 0,200 7,120

TOTAL AMIDAMENT 71,030

u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge10 EEK91207

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bar cafeteria 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 passadís 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 bany homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

11 EEK17A3D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 impulsió pista patinatge 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 retorns pista patinatge 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 retorn bar/ cafeteria 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 retorn passadis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat
pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

12 EEP31175

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 bar/cafeteria 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 bany homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
INSTAL�LACIONSTITOL 3 35
INSTAL�LACIÓ FONTANERIATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plat de dutxa quadrat  de de material acrílic , de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment1 EJ12N91A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a
taulell

2 EJ13B71C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 bany homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

3 EJ14BC1Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 bany homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col�locat amb
fixacions murals

4 EJ16B213

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bany homes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

5 EJ22N136

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets

6 EJ2311EG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 bany homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

7 EJ24A131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 bany homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

8 EJ261131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bany homes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

9 EJ28113G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bar/cafeteria 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior
roscada  de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

10 EJ2981C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bar/ cafeteria 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col�locat sobre bancada11 EJ7117P3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aigües pluvials 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 3 bar i mínima de 2
bar amb motor monofàsic i muntat sobre bancada

12 ENX12115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dipòsit aigues pluvials 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 3/4´´, fixat i
connectat

13 EJ723103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 dipòsit aigues pluvials 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència,
col�locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

14 EJA2H3D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 magatzem 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat d'acer esmaltat, amb aïllament de poliuretà,
dos serpentins amb bomba incorporada de 15 l/min, amb regulació, col�locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

15 EJAA3251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 magatzem 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col�locat amb
fixacions mecàniques

16 EJ46U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col�locat amb fixacions mecàniques

17 EJ46U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bany dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu mitjà, fixat a la paret18 EJ1Z5413

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bany homes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis  de 130 m2 de superfície, sense ajudes de ram de paleta19 1J41G001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta baixa i altell 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
INSTAL�LACIONSTITOL 3 35
INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICATITOL 4 04
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INSTAL�LACIÓ D'ENLLAÇTITOL 5 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i encastada1 KG111591

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixa Protecció i Mesura (CPM) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d'emplaçament2 KG1Y2010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i muntada
superficialment

3 KG133702

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre de comandament i protecció
(CMP)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

4 KGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

5 KG22TL1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 derivació individual 15,560 15,560

TOTAL AMIDAMENT 15,560

u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes de ram de paleta6 1G22G301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta baixa 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 planta altell 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
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INSTAL�LACIONSTITOL 3 35
INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICATITOL 4 04
INSTAL�LACIÓ D'ENLLUMENATTITOL 5 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5
de 24W, (1x24W), amb reactància electrònica , instal�lada superficialment al sostre

1 EH118444

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestíbul 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5
de 24W, (1x24W), amb reactància electrònica , instal�lada suspesa

2 EH118443

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestíbul 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 bar/ cafeteria 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#3 passadís 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65 , amb 1 làmpada de fluorescència de 13 W
en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a
200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

3 EH2DE316

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribuidor 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 vestidor homes 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#3 vestidor dones 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 barra bar 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 magatzem 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 bany homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 bany dones 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta de 400 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa

4 EHA21DV9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pista patinatge 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar els llums industrials, amb part proporcional d'accessoris i muntat5 EHZ1U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llums pista patinatge 2,000 13,350 26,700

C#*D#*E#*F#2 8,900 8,900
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C#*D#*E#*F#3 2,000 3,550 7,100

TOTAL AMIDAMENT 42,700

u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada halògena de
20 W, muntat superficialment en parament vertical

6 EH327Q1H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pati exterior 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent
de 100 W, muntat superficialment en parament vertical

7 EH327M6H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa d'ascensor 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 accés vianants 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
ACABATSTITOL 3 36

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional envernissat,
de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió per a encolar,
col�locat sobre làmina  de polietilè expandit  de 3 mm de gruix

1 E9QG191E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestíbul 27,530 27,530

C#*D#*E#*F#2 sota escala 3,050 1,550 4,728

C#*D#*E#*F#3 distribuidor 3,150 1,670 5,261

C#*D#*E#*F#4 bar/cafeteria 103,200 103,200

C#*D#*E#*F#5 magatzem 3,330 3,050 10,157

C#*D#*E#*F#6 pasadís 4,450 1,600 7,120

7 escales

C#*D#*E#*F#8 9,000 0,000 1,300 0,300 0,000

C#*D#*E#*F#9 9,000 1,400 0,300 3,780

C#*D#*E#*F#10 1,500 1,500 2,250

C#*D#*E#*F#11 1,350 1,850 2,498

TOTAL AMIDAMENT 166,524

m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 E9DD1C33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 5,970 4,450 26,567
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C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 4,000 2,780 11,120

C#*D#*E#*F#3 banys homes/ dones 3,600 2,750 9,900

TOTAL AMIDAMENT 47,587

m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col�locat amb tacs d'expansió i cargols3 E9U710A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestíbul 29,130 29,130

C#*D#*E#*F#2 3,000 -,8 -2,4

C#*D#*E#*F#3 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 distribuidor 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,950 5,900

C#*D#*E#*F#6 4,000 -,8 -3,2

C#*D#*E#*F#7 bar-cafeteria 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#8 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 9,790 9,790

C#*D#*E#*F#10 6,050 6,050

C#*D#*E#*F#11 4,460 4,460

C#*D#*E#*F#12 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#13 2,470 2,470

C#*D#*E#*F#14 2,950 2,950

C#*D#*E#*F#15 4,240 4,240

C#*D#*E#*F#16 2,980 2,980

C#*D#*E#*F#17 2,000 -,8 -1,6

C#*D#*E#*F#18 magatzem 2,000 2,850 5,700

C#*D#*E#*F#19 2,000 3,130 6,260

C#*D#*E#*F#20 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#21 passadís 2,000 4,360 8,720

C#*D#*E#*F#22 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#23 -,8 -,8

C#*D#*E#*F#24 -,9 -,9

TOTAL AMIDAMENT 98,350

m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions
normals, col�locant previament el suport

4 E9Z5U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 porta vestíbul 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#2 porta vestidor homes 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 porta vestidor dones 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 porta pista patinatge 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#5 porta bany homes 2,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#6 porta vestidor dones/minusvàlids 0,900 0,900

TOTAL AMIDAMENT 5,800
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m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN
14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

5 E82D1K2H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 5,970 2,600 15,522

C#*D#*E#*F#2 4,250 2,600 11,050

C#*D#*E#*F#3 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#4 3,920 2,600 10,192

C#*D#*E#*F#5 4,450 2,600 11,570

C#*D#*E#*F#6 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#7 1,950 2,600 5,070

C#*D#*E#*F#8 2,850 2,600 7,410

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#10 2,000 1,600 2,600 8,320

C#*D#*E#*F#11 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#12 vestidor dones 2,000 3,900 2,600 20,280

C#*D#*E#*F#13 2,000 -,8 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,780 2,600 14,456

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,600 2,600 8,320

C#*D#*E#*F#16 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#18 bany homes 4,000 1,700 2,600 17,680

C#*D#*E#*F#19 2,000 -,8 2,150 -3,44

C#*D#*E#*F#20 2,000 1,550 2,600 8,060

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#22 bany dones 2,000 1,800 2,600 9,360

C#*D#*E#*F#23 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,650 2,600 13,780

TOTAL AMIDAMENT 161,190

m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col�locada amb
morter adhesiu

6 E82Z1A10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidor homes 3,000 2,600 7,800

C#*D#*E#*F#2 vestidor dones 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 10,400

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de designació
CSII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

7 E81132M2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur ascensor 2,000 1,900 6,150 23,370

TOTAL AMIDAMENT 23,370
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m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1

8 E8122213

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur ascensor 2,000 1,900 6,150 23,370

TOTAL AMIDAMENT 23,370

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat9 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestíbul 5,150 3,400 17,510

C#*D#*E#*F#2 -1,24 2,150 -2,666

C#*D#*E#*F#3 -1,24 1,240 -1,5376

C#*D#*E#*F#4 10,400 3,400 35,360

C#*D#*E#*F#5 4,400 3,400 14,960

C#*D#*E#*F#6 -,8 2,150 -1,72

C#*D#*E#*F#7 3,800 0,850 3,230

C#*D#*E#*F#8 sota escala 3,700 0,850 3,145

C#*D#*E#*F#9 1,450 1,730 2,509

C#*D#*E#*F#10 caixa ascensor 1,900 6,150 11,685

C#*D#*E#*F#11 1,900 4,160 7,904

C#*D#*E#*F#12 2,000 1,875 3,400 12,750

C#*D#*E#*F#13 distribuidor 2,000 1,600 2,600 8,320

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,950 2,600 15,340

C#*D#*E#*F#15 pista skate 19,560 3,400 66,504

C#*D#*E#*F#16 4,650 3,400 15,810

C#*D#*E#*F#17 4,040 3,400 13,736

C#*D#*E#*F#18 2,000 -1,24 1,240 -3,0752

C#*D#*E#*F#19 10,400 7,700 80,080

C#*D#*E#*F#20 -6 5,100 -30,6

C#*D#*E#*F#21 46,430 6,850 318,046

C#*D#*E#*F#22 18,380 6,850 125,903

C#*D#*E#*F#23 17,700 6,850 121,245

TOTAL AMIDAMENT 834,438

m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col�locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col�locats formant retícula
de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

10 E8444102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors homes-dones 5,970 4,450 26,567

C#*D#*E#*F#2 3,050 2,780 8,479

C#*D#*E#*F#3 distribuidor 2,950 1,570 4,632

C#*D#*E#*F#4 barra bar/cafeteria- magatzem 7,470 2,850 21,290

C#*D#*E#*F#5 banys homes- dones 3,600 2,650 9,540

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 70,508

m2 Paviment de pistes poliesportives format per una capa de sorra de 30 cm de gruix, compatat amb mitjans mecànics;
solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix armada amb malla de 150x150x5 mm, tractament superficial amb àrids de
silice, corindó i quars lligats amb ciment CEM II/A-L 32,5 N, proporció 1:2 i pigmentat en massa, fratassat mecànic, inclús
part proporcional de tall de juntes de retracció en mòduls de 25 m2 de superfície màxima

11 193513B9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pista patinatge 658,600 658,600

TOTAL AMIDAMENT 658,600

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 03
EQUIPAMENTTITOL 3 37

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 moduls de skatepark realitzats amb plafons de fusta de bedoll contraxapada WISA Cargo de 9 i 18 mm de gruix formats
per 7 i 13 capes respectivament, trabats amb posts de 10 cm x 10 cm i biguetes de 4 cm x 10 cm, amb plafons Skatelite
de 6 mm de gruix com a superficie de rodolament, coping circulars d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, transicions amb planxa d'acer galvanitzat de 3mm de gruix i tancament d'estructura amb plafó de fusta de bedoll
contraxapada WISA Cargo de 12 mm de gruix. Tot fixat amb cargols de zinc

1 EQZ333U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pista patinatge 658,600 658,600

TOTAL AMIDAMENT 658,600

PRESSUPOST  OBRES A REALITZAROBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL DA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 E2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 formigó 73,950 73,950

C#*D#*E#*F#2 Maons i ceràmics 590,650 590,650

C#*D#*E#*F#3 Metalls 1,240 1,240

C#*D#*E#*F#4 Fusta 7,640 7,640

C#*D#*E#*F#5 Vidres 4,580 4,580

C#*D#*E#*F#6 Plàstics 5,770 5,770

C#*D#*E#*F#7 Paper i cartró 1,360 1,360

TOTAL AMIDAMENT 685,190

m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 E2R54267

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 formigó 73,950 73,950

C#*D#*E#*F#2 Maons i ceràmics 590,650 590,650

C#*D#*E#*F#3 Metalls 1,240 1,240

C#*D#*E#*F#4 Fusta 7,640 7,640

C#*D#*E#*F#5 Vidres 4,580 4,580

C#*D#*E#*F#6 Plàstics 5,770 5,770

C#*D#*E#*F#7 Paper i cartró 1,360 1,360

TOTAL AMIDAMENT 685,190

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 E2RA61H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 formigó 73,950 73,950

TOTAL AMIDAMENT 73,950

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 E2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 maons, ceràmics 590,650 590,650

TOTAL AMIDAMENT 590,650

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 E2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 petris barrejats 95,200 95,200

TOTAL AMIDAMENT 95,200

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 E2RA6680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Metalls 1,240 1,240

TOTAL AMIDAMENT 1,240

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 E2RA6890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fusta 7,640 7,640

TOTAL AMIDAMENT 7,640

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 E2RA64M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Vidres 4,580 4,580

TOTAL AMIDAMENT 4,580

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 E2RA6770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plàstics 5,770 5,770

TOTAL AMIDAMENT 5,770

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10 E2RA6960

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paper i cartró 1,360 1,360

TOTAL AMIDAMENT 1,360

kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11 E2RA7FD0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fibrociment 9,160 9,160

TOTAL AMIDAMENT 9,160

Euro


