
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 
PROJECTE DE FI DE GRAU  

 
 
 
 
 
 

ESTUDI I PROPOSTA PER A LA REDUCCIÓ DEL COST ENERGÈTIC I LES EMISSIONS DE CO2 A CAUSA DELS MATERIALS  
EN LA CONSTRUCCIÓ D 'UNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Projectista :   Jordi Royo Vila 
        Director :   Oriol París Viviana 
        Convocatòria :  Juny de 2012 
 



 
 



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials en la construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran 1 

 
 

Resum 
 
 
Es parteix del projecte executiu d'una residència i centre de dia per a gent gran, del qual es 
consideraran les activitats d’enderrocs, moviment de terres, estructura, envolupant, compartimentació 
i acabats interiors. Per tal de poder calcular el cost energètic i les emissions de CO2 del projecte 
original amb el programa informàtic TCQGMA, s’hauran d’adaptar les partides del pressupost a les 
equivalents del Banc BEDEC, que contenen informació mediambiental, mitjançant el programa 
TCQ2000. 
 
A partir dels càlculs del cost energètic i les emissions de CO2 i l’anàlisi constructiu del projecte 
original, s’avaluaran les possibilitats i les prioritats d’intervenció. S’estudiaran els canvis de materials 
i/o solucions constructives per a reduir el cost energètic i les emissions de CO2, respectant els criteris 
funcionals, estructurals i constructius del projecte original. 
 
Un cop determinades les modificacions a realitzar en el projecte s’introduiran en el pressupost del 
projecte amb el programa informàtic TCQ2000 i es tornarà a calcular el cost energètic i les emissions 
de CO2 amb el programa TCQGMA. 
 
Finalment es farà un anàlisi comparatiu del projecte modificat respecte l’original, quantificant la 
reducció del cost energètic i les emissions de CO2. Aquesta comparativa també posarà atenció a 
l’aspecte econòmic, analitzant i quantificant la variació que suposa construir el mateix edifici amb un 
menor impacte ambiental. 
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Introducció 
 
 
El sector de la construcció consumeix el 50% del total de recursos naturals, el 40% de l’energia i és 
responsable d’un terç de les emissions de CO2 que es produeixen1. Aquestes dades fan que sigui un 
sector on sigui necessari i prioritari intervenir-hi, per a reduir el seu impacte ambiental. 
 
A l’hora d’avaluar l’impacte ambiental total d’un edifici, cal fer una divisió entre dues etapes clarament 
diferenciades: la construcció i l’ús. Considerant una vida útil de 60 anys, la construcció d’un edifici 
genera al voltant del 40% del total de les emissions de CO2, mentre que el seu ús representa 
aproximadament un 60% de l’impacte ambiental2.  
 
Cal destacar que el 40% de les emissions de CO2 es produeixen acotades en un període curt de 
temps, d’entre un i dos anys, mentre que el 60% restant es produeixen al llarg de tota la vida útil de 
l’edifici. A més, les millores ambientals en la construcció de l’edifici, a nivell de materials venen 
definides en el projecte, i a nivell de control de l’execució de l’obra són supervisades per la direcció 
facultativa, on pot incidir la figura de l’enginyer d’edificació. Per tant, es pot dir que és un punt 
important a tenir en compte a l’hora de rebaixar l’impacte ambiental de l’edifici. D’altra banda, les 
millores que es duguin a terme en el projecte pensant en l’ús de l’edifici, sempre es troben 
condicionades a què els futurs usuaris les coneguin i les respectin. 
 
També cal tenir en compte que les principals normatives actuals, relatives a l’impacte ocasionat per 
l’edifici van dirigides a realitzar un major control en el seu ús. Per tant, indirectament, aquesta 
estratègia provoca que l’impacte ambiental associat a la construcció cada cop més passi a tenir un 
pes més important en el cost energètic i les emissions de CO2 totals. 
 
Això fa que sigui especialment important posar atenció a la construcció de l’edifici. Des de la fase de 
projecte, escollint materials de baix impacte ambiental, fins a l’execució de l’obra, controlant que es 
dugui a terme correctament, optimitzant els materials i els recursos naturals i energètics. 
 
Per això, aquest projecte de fi de grau es centra en la reducció del cost energètic i les emissions de 
CO2, a causa dels materials, en la construcció d’un edifici. En aquest cas, agafant com a referència 
una residència i centre de dia per a gent gran. 
 
L’objectiu és que les modificacions que s’introdueixin no alterin el projecte original, respectant els 
seus criteris funcionals, estructurals i constructius. El repte és aconseguir una disminució important 
de l’impacte ambiental sense modificar substancialment el projecte, per a conèixer la capacitat de 
millora ambiental que existeix en els edificis que s’estan construint avui en dia.  
 

                                                 
1 Solanas, T.; Calatayud, D.; Claret, C. 34 kg de CO2. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, 2009. 
2 Pagès, A.; París, O.; Cuchí, A. Reducing CO2: Are industrialised construction systems better? A: Portugal SB07, 
Sustainable construction, materials and practices. Amsterdam: IOS Press,  2007. P. 1075-1082. 



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials en la construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran 3 

 
 
Nucli de la memòria 
 
 
1. Descripció del projecte original 
2. Definició de l’àmbit d’actuació 
3. Càlculs ambientals del projecte original 
4. Estudi i proposta de millores ambientals 
5. Càlculs ambientals del projecte modificat 
6. Anàlisi comparatiu dels resultats 
 



4 Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials en la construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran 

 
 
1. Description of the original project 
 
 
1.1. Objective 
 
The objective of this project is the building of an old people’s house with a senior’s day-care, with 99 
beds for seniors, with functional dependencies, and a senior’s day-care for 21 users integrated in the 
old people’s house floors. This building will have centralized services of personalized attention, 
catering service, visits and receptions centre, administration and control centre for the best 
development of its work. It’s also an objective of the project, the management of the access areas, 
parking and free areas of the ground ensemble that occupies the centre. 
 
 
1.2. Environment details 
 
The plot where the old people’s house and the senior’s day-care will be built is in Roger de Llúria 
Street, number 2b-8, of the Reus municipality, in the Tarragona province. The plot is located in Sol i 
Vista neighbourhood, in northwest of the centre of Reus, very close to the Falset road. 
 
The plot has a polygonal shape of 5 sides, with a total surface of 4.818 m2. It’s limited, on his back 
side, oriented to the east, by the torrent of Barranc de la Mina (this limit it’s formed by 2 sides of the 
polygon of 50 m and 37 m approximately); to the south, the plot limits with the extension of Josep 
Iglésies Street ( pending of urbanization), with a length of 68,70 m, to the west with Roger de Llúria 
Street, which makes access with a façade of 76,25 m and to the north with a 4 floors building with a 
party wall of 42,15 m length. 
 
The plot has the characteristics of an urban void, without any existent construction, free of significant 
vegetation and with a fence made of ceramic bricks in a relative good state. 
 
To the southeast side of the plot, there is a tower of the FECSA-ENDESA company where arrives a 
medium voltage line that crosses through the air to the southern part of the plot. This line causes an 
affectation on the building, appearing a safety distance where there can be no element of 
construction: a radius of 8 m from the floor in the tower centre and radius of 8 m from cables 
supported by the tower. When the execution of the urbanization of the roadway extension of Josep 
Iglésies Street takes places, the medium voltage line will be underground. 
 
All the supplies are underground in Roger de Llúria Street, according to the descriptions of the 
companies and municipals plans. 
 
Topographically, the plot is flat in the entire surface, except the part that borders to the torrent del 
Barranc de la Mina, where there is an incline of about 7m. The boundary of the property on this side 
of the plot passes through the middle of this natural slope. The edges of this torrent have no 
significant vegetation. To the other side of Roger de Llúria there is the Tirant lo Blanc Square, it’s a 
public park and it forms, with the meadows beyond the torrent of Barranc de la Mina, the main view 
that has the plot. 
 
Along the western edge of the plot there is a difference of slopes of 1,20 m, and along the southern 
boundary, Josep Iglésias Street, a height of 1,00 m to the torrent. The plot is fairly flat with a gentle 
slope towards the north-south side. To the limit of the plot with the torrent, there is a steep slope of 
approximately 6,00 m. The area has a good accessibility to public transport where there are two bus 
stops that connect the center of Reus, in front of the plot. 
 

 
1.3. General description of the building 
 
The building presents as a parallelepiped of two heights of 63,70 m of long and 21,30 m of wide, 
located in parallel of Roger's street of Llúria, on a ground floor, also with shape of parallelepiped, of 
dimensions 67,30 m of long for 39,30 m of depth, ranged to the limit west of the solar. The union of 
both volumes is slightly decentred. The upper part keeps off noticeably of the façade to the street, 
level out with the inferior part to the back façade. The surface built on low of the building is of 
4.612,18 m2 and the total employment of the solar is of 2.382,91 m2, fulfilling in this way the basic 
parameters that marks the town planning rules applicable to the municipality of Reus. 
 
The old people’s home is programmatically organized in a very clear way by what is called home-
modules, raised as separated units in that group about 30 users in these modules and provides 
residential care integral to the activities of daily life of users. These modules are supported by 
centralized services of catering, administration and health and social care, in addition to shape a day 
centre for elderly people with functional dependencies, which provides daytime shelter and 
comprehensive assistance. This part of the program must necessarily be located at ground floor. 
 
In this case, the program consists of 3 functional modules-home services more centralized. The fact 
that the planning requirements limit the number of floors 2 floors, causing a malfunction on the ground 
floor, which is shared between a module-home and centralized services. 
 
It is a compact building, with only two cores and scale elevator, clearly ranked in main and service. 
The guidance is raised so that a tester has to north, concentrated in east and west rooms and 
common rooms opens to the south and the views through generous terraces. 
 
The linear ranges of rooms are at the east and west facades. Among them, there is a band that uses 
alternating common courtyards with lighting and ventilation. With this range there is also a corridor-
shaped circuit, to promote the ride being a semi-home nursing or hospital. 
 
It is an independent building with sufficient size to establish new relationships with what is around, 
without following alignments or types. This building is permeable to the green, taking distances and 
protects views. 
 
The ground floor plays an important role in connection with weaving, present and future of the area 
where it is located. Form the facade of the building, supporting alignment with the street layout. The 
patios are landscape cross the street, and seek to relate to the square have before. 
 
The ground floor is divided clearly in the areas of centralized management, serving all the equipment, 
and catering to the home module. A wide indoor street, that connects the patios with transverse 
longitudinal, focuses the services and encourages the encounter and crossing. 
 
 
1.4. Functional program 
 
The program has established two very distinct chapters: modules-house and centralized services. 
The residential part is organized into groups of related services with dining rooms, living room, views, 
shared services, offices cleaning, linen, laundry and dining. These units contain thirty users and each 
is divided into ground floor, first floor and second floor. 
 
The other major group, the centralized services in turn are subdivided into four main areas: 
centralized services for hospitality, personal attention to residents and day centre users, 
administration and management, human resources, additional services and technical management of 
the property. All these uses are on the ground floor. 
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1.4.1. Floors 
 
The rooms are placed along the east and west facades, to ensure the light at all the same, forming a 
central corridor that splits to inquire all program services, the nuclei communication and courtyards of 
light, which allows the program, illuminate the ground floor while you get natural light in the hallways. 
 
The living room benefits from the headboard to get light during all day long and far the best views 
over the park and surrounding fields. To the north headboard the only program is the only visits room 
for eventual use. The control unit is strategically located between the core and vertical accesses the 
living room, in order to have continuous control of centre users. The area offices cleaning, linen and 
laundry, has a dual access from both aisles, so that, together with the passage through the room and 
hits the area of the entrance of the main lift, create a traffic and ride service to minimize the effect 
produced by the linear development of the plant. The communications centre in the north is restricted 
to the centre staff. 
 
 
1.4.2. Ground floor 
 
Due to the peculiarity of this residence, where a module has home-sharing plan with centralized 
services, the functional layout of the floors cannot be repeated in ground and should be changed, 
although much scheme is maintained: the east facade repeats the strip individual bedrooms, 
repeating the location of the visits room, and warehouse control unit and the living room. But the twin-
aisle, which widens to include the service program, now becomes the border of the two main uses, 
losing symmetry and leaving the corridor west to the day centre. The other rooms are placed in a 
north-south wing, just forming the corner of the building. The use of structured day care centre 
between the front street of Roger de Llúria and the western corridor, and on a series of courtyards 
that provide light and ventilation. 
 
Different packages of uses of the day centre are arranged in the ground looking for the best location, 
as required by each function. So the access area is the administration and management, which is the 
area that makes the first filter between the old people’s home and visitors arriving in the lobby in a 
generally central position of the set, where the target different circulations, including visitors, relatives, 
residents and day centre users, so that there is no crossing of different situations. 
 
The main entrance of the building occurs under a porch where there is the covered parking and a 
convenient landing area for the residents. Through a double door gate reached the lobby, concierge 
controlled zone, dominated by a large wall to be located on the information panel. From this area 
there is the access to the administration centre, with management offices, secretarial and 
coordination. These rooms enjoy views over the courtyard where the offices are discharged of 
personal attention and areas of human resources. 
 
From the lobby you go to a dealer where the vertical circulation core, lift and staircase access to the 
module-home floor and the corridor on which to sort the different areas of personal attention. Follow 
this corridor to access centralized services in the area and the area of human resources, which are 
connected with the old people’s house with the other core and vertical communications with the 
module-east passage home. The catering services and morgue have direct access outside the 
building. 
 
Finally, to the south headboard, there is the entrance or service centre staff, beside the old 
communications centre and controlling the passage of day and the passage of the centralized 
services and human resources. 
 

 
1.4.3. Rooms 
 
The functional program requires 20% of users in double and single bedroom on the other, but each 
two bedrooms sharing a bathroom. For single rooms, bedrooms are accessed from a lobby with fitted 
wardrobes and where access to shared bathroom, the privacy of the occupants. 
 
 
1.4.4. Garden 
 
The project compacts the building and moves it to the limits of the plot that arrives to the streets. This 
affords a large area of garden. The arrangement of the garden alternates patio areas and trees, with a 
winding road that separates one from the other. Around the perimeter of the garden is enclosed and 
adequately protected with a fence to prevent uncontrolled access, or that residents can lose. 
 
 
1.5. Constructional properties 
 
 
1.5.1. Demolition 
 
The plot is clean of buildings. The only action is to demolish the fence of the site, which is of masonry 
ceramic 2 m. In the early stages of the work can be used as fence building. 
 
 
1.5.2. Earthworks 
 
The building stands on the ground floor level +135,35 m, that is, 25 cm below the level of the street 
adjacent to the building housing of the Roger de Llúria street, so the final the plot, due to mild slope, 
the ground floor saves a slope of 1,00 m approximately. This difference in height saved replenishes 
the ground using the earth excavated which is extracted with the foundation and basement 
excavation. 
 
To make the ground and vegetation cleaning, 794,40 m3 of land are removed (all the flat terrain). Due 
to the excavation of basements, it takes over 952,65 m3 more 103,22 m3. Due to the excavation of 
foundation, it removed over 1.191,53 m3 more 24,58 m3. Due to the embankments of the base of the 
building, are added 523,79 m3. 
 
Part of the land that is extracted will be used for levelling the land to urbanization and to the gardens, 
which consist of the construction of two mounds strategically placed to preserve the privacy of the 
garden, allowing manoeuvrability the fire truck, and the establishment of an appropriate stage to settle 
the views from the bedrooms. The height and shape of these mounds of earth depends on the volume 
obtained (after Soft extraction) and the state it left the site once the work. It is estimated a contribution 
of land of 660 m3. 
 
 
1.5.3. Structure 
 
 
1.5.3.1. Foundations 
 
Foundations will be superficial, with footings in the case of isolated pillars and footings cum in the 
case of concrete walls of the main facade. The races will include wells footings off at regular intervals 
for their support in the resistant layer. 
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1.5.3.2. Earth retaining 
 
The earth retaining is through concrete walls 30 cm thick. 
 
 
1.5.3.3. Structure 
 
The structure consists of reinforced concrete slab 25 cm thick supported by reinforced concrete 
pillars. Except in areas of the main entrance to the building, where the pillars are replaced by tubular 
steel profiles of circular section. 
 
The lights that cover the slab varies between 5,00 and 8,00 meters, the distance being more common 
around 6,50 meters. The lights will give the largest roof of ground floor and has no more cover and 
plants above. 
 
The residential area consists of three spans with a longitudinal light less than the two main central / 
lateral cantilevers on either side. The imbalance of spans that could give rise to big deformations is 
compensated by lateral projections that reduce the arrows of the two main corridors. 
 
 
1.5.4. Envelope 
 
 
1.5.4.1. Envelope below ground 
 
 
1.5.4.1.1. Slabs 
 
The slab of the inside part of the ground floor is 15 cm thick, about 15 cm of gravel. On top there is 
under floor heating system / cooling (6 cm insulation and water tubes and 4 cm concrete with 
additives). 
 
The slab of the outside of the ground floor of technical rooms is 20 cm thick, about 15 cm of gravel. 
Increase the thickness to achieve the necessary resistance to the passage of a fire engine. It will be 
held directly with this outstanding slab. Service yard, the finish of the hearth is the floor. At the main 
entrance, there is a concrete paving above. 
 
The underground slab is 15 cm thick, about 15 cm of gravel. In this case is also directly the paving. 
 
 
1.5.4.1.2. Walls 
 
The retaining walls of reinforced concrete floor 30 cm thick are the vertical envelope of the basement. 
 
 
1.5.4.2. Envelope above ground 
 
 
1.5.4.2.1. Facades 
 
The block of rooms, most of the surface consists of a cavity-wall facade of wood-cement panels, 
supported by vertical structures of galvanized steel sheets. It surrounds the entire surface of the 

facade, avoiding thermal bridges. The system is fixed by rivets, to ensure the subjection. This group is 
a substructure enclosing wall of masonry ceramic brick of 14 cm thick. The door jambs are made of 
the same material. All meetings and late material is protected by galvanized steel plates together. 
Thermal insulation is achieved by extruded polystyrene boards nailed to the wall to the outside. On 
the inside of the wall there is a cladding made of a plasterboard sheet, which includes 4 cm insulation. 
 
Downstairs, the north, west and south perimeter walls are made with a reinforced concrete wall in 
situ, freshly seen, 25 cm thick. On the inside of the wall is a plaque with a cladding made of cellulose-
cast, which includes 4 cm insulation. 
 
In the rooms on the ground floor, facing north and south through the arcades, the facade is concrete 
block with stucco finish and painted. These spaces do not need the ventilated façade because they 
do not receive direct sun light. Like other solutions, to the inside of the wall there is a sheet with a 
cladding made of cellulose-cast, which includes 4 cm insulation. 
 
 
1.5.4.2.2. Covers  
 
The roof of the ground floor is kind of extensive green, sedum vegetation types. Concrete is 
composed of outstanding thermal insulation slabs of extruded polystyrene, PVC waterproof sheet, 
water retaining layer and a layer of soil about 10 cm plant where the vegetation will be planted. In and 
around the perimeter of the elements of skylights there is gravel. On the perimeter of the deck there is 
installed a safety rail. 
 
The cover body of 3 floors is of the type of the inverted plants, consisting of an EPDM waterproof 
sheet, a layer of insulation boards of extruded polystyrene, mortar and outstanding finishing with a 
thickness of 10 cm of gravel from river stones. It is not passable cover. Accumulate in the central area 
where the facilities covered, finish it with two layers of ceramic flooring adhered mortar. The 
separation between the passable and not passable cover is a brick wall batter of 1,5 meters high 
where they hang all trays facilities. A cover protects the galvanized pipes and connections to the 
vertical uprights. 
 
The rainwater collection system is provided through slopes exceeding 2% and drops to the 15 cm. 
The drains stand at least 1 m of vertical and protected. The polypropylene drainpipes go always 
inside the installation of uprights until a sink at the bottom of the drainpipes. 
 
The skylights are prefabricated or industrialized. They tied on a base of ceramic brick, to ensure the 
return of the perfect waterproof fabrics. They are polycarbonate. In the case of prefabricated, 
proposes a solution Grapple, to avoid condensation. In the case of industrialized opt for plates of 9 
cells thick, with a good performance avoiding condensation or as insulation. 
 
The ceilings of the porches and terraces, due to its small size, are in continuity with ceilings and 
decks, retaining the same degree of insulation and waterproofing. Around the perimeter of the face 
thee are placed sheets of isolation for 4 cm thick and 1,5 m wide glued to the ceiling. 
 
 
1.5.4.2.3. Exterior woodwork and ironwork 
 
All the exteriors joineries are extruded aluminium and lacquered with thermal bridge system. The 
profiles are 2 mm thick with tightness gaskets with vulcanized EPDM seal. This classification is 
minimal: 4 air permeability according to UNE-EN 12207, 9A of the water tightness UNE-EN 12208 
and C4 of wind resistance UNE-EN 12210. Models are blind and without scaffolds on the basis of 
galvanized steel pipe of60x20 mm, together with the work. 
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The glazing’s are two 3+3 mm laminated glass with transparent polyvinyl butyral interlayer, an air 
cavity of 8 mm and 6 mm float glass. 
 
In the rooms there is a carpentry that consists of 2 asymmetrical balcony doors of 220 cm, a width of 
120 cm and the other 60 cm, making a total vacuum force of 180x220 cm. The handles are 
removable. All the exteriors joineries are equivalent, varying the dimensions of the building hole. 
 
The solar control is through the bedroom blinds slat folding aluminium extruded and coated with motor 
control. It is a blind without hype, fully registrable through its own space, preventing uncontrolled 
openings of the facade. All its internal mechanisms are stainless steel. In common areas, the solar 
control is realized through lattices of porches and pine in the autoclave on galvanized steel structure. 
 
As for the exterior ironwork, railings are steel exterior paint, with handrails and lower crosspiece, each 
with vertical uprights each 100 cm and thin bar each 10 cm, of different heights, depending on the 
position of floor level. They were stuck side by side door jambs. 
 
 
1.5.5. Compartmentalisation 
 
 
1.5.5.1. Vertical dividing elements 
 
 
1.5.5.1.1. Partitions walls and dividing elements 
 
The partition walls of plates of cellulose are the base of the compartmentalization system of 
bedrooms, bathrooms and offices. The type section consists of a plate of 12,5 mm,  50 mm insulation, 
structure of 7,5 mm and 12,5 mm plate, ensuring the required levels of noise protection, thermal and 
fire front. Equivalent to the traditional wall of plasterboard double plate on each side of a structure of 
46 mm, but is more shock resistant (equivalent to MD) and moisture (equivalent to waterproof 
plasterboard) and is more stable in have greater structural section. 
 
In the bathrooms, the details adapt generic to fit the uprights of the installations and connections of 
the elements of sanitation. The coverings of the facade walls are also performed with the same 
material. The same system is used as the base of different finishes, to ensure the achievement of the 
requirements. 
 
The concrete block walls enclose areas of service: catering, changing rooms, kitchen, stairs, boiler 
rooms, etc. They are reinforced and full with concrete for practice of a good building. 
 
 
1.5.5.1.2. Interior woodwork and ironwork 
 
In the common areas of the ground floor there are glass screens. Wooden frames are made from a 
base frame of pine and veneered cherry wood edging. The glass is 5+5 mm laminates and varnishes 
are M1. They are located in common areas of the ground floor. 
 
In the double rooms with shared bathroom and in the bathrooms as well, there are sliding doors of 
DM for fireproof paint. They are made from a galvanized steel frame, which allows its insertion into 
the septum closure, maintaining its thickness. 
 
Trades and control locals are veneered doors, which are part of a household. They were placed on 
both sides and the back plate is melamine. 
 
The fire protection doors are made from galvanized steel for painting, fire protection with 30 or 60. 

 
The interior joinery consists of steelwork railings and threshold. The railings of the staircase railings 
are tied to the tube walls or railings and stanchions and handrails made of thin bar in the eyes of 
scale, in all cases steel for painting. The handrails in the corridors are tube handrails attached to 
walls, stainless steel. The corridors are threshold of stainless steel pipes of 20 mm thick, tied at the 
end. 
 
 
1.5.5.2. Horizontal dividing elements 
 
Horizontal dividing elements are understood as false ceilings. Especially those who, by the 
circumstances of the distribution facility, separate sectors of fire differentiated. In general, the principle 
is that the vertical dividers were from rooftop floor, preventing uncontrolled connections between 
different rooms (which generate discomfort, noise, etc.). All the ceilings were supported on theses 
surfaces. 
 
In the interior rooms and hallways are ceiling of gypsum plasterboards. It is not registrable and 
contains only the general lighting and power to the front. It’s placed nailed to a support structure of 
galvanized steel profiles fixed to the ceiling with threaded rods. 
 
In the bathrooms there are false ceilings of gypsum plasterboards repellent. It is the same type as the 
ceiling of the room, but made plate with hydrophobic treatment to resist moisture. To access the taps 
includes a record of 60x60 cm in each bathroom. 
 
In public areas (hallways and living rooms), ceiling panels are refreshing. It consists of multilayer 
plates of roof containing a water distribution pipe, connected to the HVAC system. The plate includes 
a top layer of insulation board and plasterboard, which has embedded water pipes and for finishing. 
Each plate is connected to the polymeric disposal unit. The fastening system of the roof panels is the 
same as that described in the previous two cases, but increased considerably the dimensions of 
galvanized steel profiles, because these boards have a higher weight. 
 
Around the plate there is a ceiling cooling ceiling panels’ double plasterboard. Fixed connections to 
the kitchen and protect the passage of incompatible elements with cooling ceiling panels (sliding 
doors, expansion joints, elements of equipment installation’s ceiling, etc.). 
 
Forming a continuous strip 60 cm wide across the length of the hallway to the living room has a 
ceiling of DM pieces for fireproof paint. His support system allows it completely registrable. In the 
reconsideration of the facilities of the ceiling is still registered to a criterion of two plates each. The 
size of the plates is variable and a multiple of 60 cm. The tray and power of voice and data is easily 
accessible from this strip. 
 
In the spaces so close to the fire are safeguarded ceiling plates with silicates. Has the same support 
as the ceiling of plasterboard. It includes a register point with the same fire protection as the walls. 
 
 
1.5.6. Interior finishes 
 
 
1.5.6.1. Vertical coatings  
 
The finish of the vertical is painted, tiled, clad or painted wood (in the case of screens).  
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1.5.6.2. Horizontal coatings 
 
 
1.5.6.2.1. Pavement 
 
The pavement of the building is generally polished terrazzo. It’s placed on the top layer of mortar of 
the under floor system. It’s kind of microgram of 40x40x5 cm placed with discontinuous joint. The 
finish is lowered, polished. On the stairs it will be the pavement, stairs and landings on the Italian 
type. 
 
Downstairs, in areas that have radiant floor (kitchen and laundry), it raises the level of the floor to 
have the same level of finish. The floor is concrete and is about the same slab of 20 cm, with a 
smooth finish. It includes pavement joints to prevent visible cracking. 
 
In the bathrooms the floor is made of PVC foil. It is a slip model, multilayer and flexible 2,2 mm thick in 
rolls 2 m wide. The layer is using 1 mm and the bottom layer is 1,2 mm and is reinforced with 
fibreglass mesh. The abrasion resistance according to EN 660.1 is 0,08 mm (group T). Its surface 
structure of bare feet to slip on wet surfaces. It includes bacteriostatic treatment and fungi static. The 
fire resistance is B2s 1. It includes special clothing for training of middle reeds, with end caps, 
changes in pavement. 
 
In the craft room and in the motor function room the pavement is industrial parquet. It consists of 
rectangular pieces of solid wood cherry, size 200x100x10 mm, adhered with rubber. Is the floor of the 
lounge room and crafts room motor. Is conditioned to have a thermal resistance less than or equal to 
0,1 to be compatible with the installation of under floor heating. The finish is two coats of polyurethane 
varnish. 
 
 
1.5.6.2.2. Ceilings 
 
In areas where there is no false ceiling (in the offices of cleaning, laundry, linen and storage), the slab 
will be seen and painted with a bottom layer and two layers of paint. In living rooms and outdoor 
areas, so as to leave the concrete saw and protect it shall apply a protective varnish colourless. 
 
The plasterboard ceilings will be painted with a background layer and two hands of paint. The ceilings 
were painted DM retardant protective layer with a chemical insecticide, fungicide and a coat of sealer 
to all sides. In addition, the seen sides and edges will be painted with two layers of synthetic enamel 
finish. 
 
 
1.5.7. Conditionings and facilities 
 
 
1.5.7.1. Sewerage and waste disposal 
 
The drainage is separated between rainwater and sewage. It has taken the base for calculating the 
CTE as a minimum requirement, oversized tube sections in all cases. 
 
As for waste disposal, there is a warehouse area with a limited time in the kitchen, and store waste 
containers are within the module that holds the transformer station. It is fully tiled and has a drain and 
a water point. It’s closed with metal doors that contain ventilation. It’s dimensioned for collecting daily. 
 
 

1.5.7.2. Water  
 
From the general distribution network, it splits the general connection to supply two tanks with a 
capacity of 17.500 l each, in order to be able to provide the centre for 2 days at least. The connection 
will also be directly connected to the water trap of distribution to facilitate direct water supply if it’s 
necessary. 
 
The building will have three distribution networks: one for cold water, a network for distribution of hot 
water and one for the net return of hot water. 
 
The distribution will be made of pipes that will withstand a working pressure of 15 kg/m2, and forecast 
the necessary strength to support the service and water hammer caused by closing the taps. It must 
be corrosion resistant and does not alter any of the characteristics of the water. The pipe used is 
polyethylene extruded PEX-4 approved for medical use. 
 
In the distribution of plants, while the pipes pass through the ceiling to prevent condensation, 
insulation will be covered with elastomer. The hot water and return will be isolated according to the 
regulation. 
 
The production of hot water supply for the building will be undertaken through a modulating boiler of 
416 kW where a part is extracted for the production of hot water and another for the installation of 
heating. In the case of hot water, you will have the support of a production system using solar thermal 
collectors located on the roof of the building. 
 
 
1.5.7.3. Electricity 
 
The supply will be in three phase electric power 400/230 V and a frequency of 50 Hz. It is made from 
an attack, coming from the transformer station attached to the building. The attack will consist of a 
copper conductor type RZ1 0.6/1kV for phase and neutral. The distribution will be undertaken in 
stages to RST phases. 
 
Given the ITC-BT-28, to deal with a local medical uses of a planned employment of more than 300 
people required the installation of a second of relief supplies. This attack will also be formed by a 
conductive copper RZ1 0.6/1kV for phase and neutral. Discrimination circuit will be automatically 
detected at least once in the supply voltage normal. A control system ensures never to enter the two 
supplies simultaneously. 
 
The power of this attack will be from a generator located in a room next to the building technique. The 
distribution will be undertaken in stages to RST phases. The main and additional supplies must be 
channelled separately and clearly identified, from its origin at low voltage to the switch box. 
 
 
1.5.7.4. Lighting  
 
All the departments are illuminated, preferably with fluorescent lights to promote energy savings. In 
general areas, the installation of lighting have been split into three independent circuits, one for 
ignition, so that one failure does not affect more than one third of the lights. 
 
As general rule, in the rooms where possible, the lights will be built in. The study of the lighting will be 
to get at places distributed with a uniform light intensity over 50% in the space. The lighting values 
adopted following the recommendations of the CIE, DIN 5035 and UNEX 12464.1. 
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1.5.7.5. Combustible 
 
The installation of natural gas covers two points. On the one hand, the condensation boiler 
performance of 416 kW (PCI kcal/Nm3 = 9500), with a total consumption of 37.58 Nm3/h. Moreover, 
the kitchen of 416 kW (PCI = 9500 kcal/Nm3), with a total consumption of 1.36 Nm3/h. 
 
The connection to the attack will take place at low pressure through a pipe underground. The gas 
meter shall be for a maximum flow rate of 40 Nm3/h. The underground pipeline will be cross-linked 
polyethylene and air drawn steel DIN 2440 painted yellow. The cut-off valves are accessible to the 
outside and inside the premises where the appliances and there will also point to the implications of 
each consumer. 
 
At boiler room is located a gas leak detector, in case of leak sends a signal to the central leak 
detection which, in turn, sends a signal to a series of electro cut the gas supply. 
 
 
1.5.7.6. Heating, cooling and ventilation 
 
The heating and cooling system is, basically, through radiant floor and air is provided and extracted 
through the corresponding air handling units located in recovery with the deck. On heating in all 
rooms, a new network where under floor heating in winter provides the energy to reach the 
temperature needed for comfort. 
 
In summer, this facility will be used for the distribution of cold to produce a cooling of the atmosphere 
of local sites and reach a comfort and pleasant. In common areas like hallways and dining rooms 
have been designed to reinforce a system using a cooling ceiling cooling system. This aims to reach 
these common areas of comfort conditions in summer by adding the cooling of the floor and the 
refreshment of the cold roof. 
 
In areas of administration and inquiries have chosen to install via a cassette type air conditioners, as 
the rooms in these premises are irregular and in a timely manner. In the lobby, we decided to conduct 
an air conditioner in order to better distribute the treated air, as the design of the site is more complex. 
 
As for ventilation, the building will have a forced ventilation system, comprising a fan and a battery of 
heat on the roof of the building. The air will be driven from this machine, from which will be 
transported through uprights and rectangular ducts located in the ceiling. This machine will also 
receive the air from the return, which will be evacuated to the outside, before transferring the heat to 
the air outlet leads through two recovers. This takes advantage of the maximum energy. 
 
 
1.5.7.7. Audiovisuals  
 
The building will include installation of telephone, voice and data cabling, installation of TV and FM 
and installation of sound system. Also implemented a centralized technical management system in 
order to monitor and optimize the operation of the facilities: levels of comfort, energy consumption and 
equipment maintenance. 
 
As for the phone, in order to ensure the services are planned pipelines necessary for connection to 
public telephone networks. The installation does not include the telephone, leaving the system open 
to anyone who is in the central market and you want to install, where you can define the outside lines 
and extensions that are desired. 
 
In terms of voice and data cabling, the equipment is the aim of providing an infrastructure with 
dimensions adjusted to ensure compatibility with current and future communications systems, and at 
the same time follow the basic criteria of high capacity, compatibility and flexibility for future expansion 

of the building. The cabling system includes a planned primary dealer from where the power cable 
extensions and phone points work. The connection between the distribution cabinet and the user 
sockets will be taken with hoses 4 pairs of category 6. 
 
For the receipt and distribution of TV signals and FM, there is an amplifier for terrestrial signals, with 
the ability to incorporate signals from satellites, with a peak signal at the output 117 dBuV and a gain 
of 33 dB at least. For the reception of FM signals use a circular omnidirectional antenna with a gain of 
0 dB, and for receiving signals from terrestrial TV antenna types yagui used with elements directors 
type "x" of 12.5 dB gains. The distribution of signals to the user will be taken through studs with 
coaxial cable of 75 Ω impedance and low loss. 
 
Finally, the installation of sound system includes common areas of the building. Is distributed to the 
floors of the building and consists of acoustic diffusers, amplifiers, desk microphone and sound 
sources. The situation of the PA central is planned in the reception area, containing in a cabinet the 
amplification equipment, the desk microphone and sound sources. The installation is divided into 
three areas: services common ground, common services and common services first floor of the 
second floor. In the areas of administration, meetings, and rest areas will have a control element that 
allows the volume control, ensuring the dissemination of priority. 
 
 
1.5.7.8. Transport 
 
The elevators will be electromechanical, without machine room, because these are the most used 
model in hospitals and nursing, and the most technologically advanced model.  Two elevators will be 
installed and they will be separated by more than 20 m. By their position, these are differentiated 
characters.  
 
The first elevator communicates the main access to the building with the lobbies of the home 
modules. This elevator will be used by most users and visitors.  All the elevators are visually 
controlled from the control location. The elevator is the shortest way between the living room and 
dining room, and the craft common rooms and the gym. The descent to underground is controlled by 
key. 
 
The second elevator communicates the different floors with the areas of technical management. This 
will be used by the staff. This is the shortest way between the kitchen and the dining room, as well as 
from the cleaning room to the central rooms. For its strategic position, is possible to use for move 
from the home modules to the consults and the craft commons rooms to gym. By their location, the 
elevator permitted to move in a circuit between plants, without crossing users. 
 
 
1.5.7.9. Fire protection 
 
The installation of fire detection and suppression is formed by mobile fire extinguisher of class A and 
B, optical smoke detectors, thermovelocimetric detectors, alarm buttons, optical and acoustic alarms 
outside and inside and emergency lighting and signage. 
 
 
1.5.7.10. Intrusion detection 
 
The installation of detection and the closed circuit of TV are installed at the entrances of the buildings, 
in the lobbies of each floor and the equipment rooms. This will be formed by volumetric detector in the 
obligatory walkways and communication, magnetic detectors at the entrances to the Building, exterior 
siren with optical, a microprocessor core with telephone marker for connection to the alarm centre, a 
central area to manage the intrusion detection system and 8” colour video cams. 
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The central area has 6 areas, a minimum, grouping detectors by areas. The detectors in the corridors 
will have a maximum range of 30m; in crosses the detectors will have a minimum angle of 80º. 
 
 
1.5.8. Equipment 
 
The Building equipment can be separated into two zones. In one hand, the fixed equipment needs to 
be installed during the construction. And in the other hand, the mobile equipment, that no needs to be 
installed during the construction is integrated into the furniture. 
 
In this project is included the fixed equipment. In the bathrooms are included the WC, all hospital 
fixings, planks and showers curtains fireproof. In clean rooms are included all sanitary fixtures and 
boards. In the corridors are included the rails and the thresholds. In the rooms are included the 
wardrobes in lobbies of the all rooms, fully adjusted to wall and ceilings. 
 
In the project is not included the mobile equipment like closets, lockers, selves, tables, chairs, files, 
industrial machinery of kitchen, laundry and overall instrumental. 
 
 
1.5.9. Urbanization 
 
The raise is a simple residential and garden, answering to the regulations and using the excavation of 
the building.  The indications to follow are placed next to the Barranc de la Mina’s track, harmonizing 
with the typical riverside vegetation, acting visually beyond to the boundaries of the site. The garden 
is separate in two areas defined: one part accessible, near the building, and the other part not 
accessible, related to the truck. The most urban areas, directly related with the roads, are raised 
with the street. 
 
In relation to the earthmoving, it’s necessary to add 500 m2 of land for raising the level of the plot and 
abate the slopes near to the accessible part of the garden.  Must be created two mounds to ensure 
the privacy, avoid looking the fences and formalizing the green landscape it will be seen from the 
windows of the rooms. 
 
From the point of view to the structure, there is a retaining wall in the north-western limit of the plot, to 
facilitate the passage of fire truck to the garden. It’s in continuity with the walls of the neighbouring 
and the topographic situation of the drainpipe entrance down the Falset’s road. The wall is used as 
separation between the passable area and the garden. In Southern area, the wall comes to the 
perimeter wall to the Building, along the terrace floor. 
 
It’s necessary to create a perimeter industrial fence, with two different containment solutions 
according to topographic situation: in the flat areas there will be a seen concrete bench and in the 
slope areas there will be concrete cubes. 
 
All the walls are concrete with finish seen, the shelf are portcullis of pinewood above the concrete 
wall. The pavements are gravel in the garden, finish concrete in the service area and concrete 
pavement in the entrance areas. 
 
According to the facilities and services, there is a drip irrigation system around the area and network 
sewage sanitation, in relation with the sanitation of the retaining walls of building, to the track. The 
lighting arise avoiding glare, through a direct light and related to the vegetation. 
 

Finally about the urban furniture, different containers are distributed in the passable areas. There are 
not installed fixed benches, but it’s recommended to add stackable garden chairs, to promote the 
meetings of the users. 
 



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials en la construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran 11 

 
 
2. Definició de l’àmbit d’actuació 
 
 
Aquest projecte de fi de grau se centra en l’estudi per a la reducció del cost energètic i les emissions 
de CO2 a causa dels materials, en la construcció de l’edifici que s’ha descrit. Per tal que els resultats 
obtinguts puguin ser el més generals possibles, i no únicament aplicables a aquest edifici en concret, 
només es consideraran les activitats d’enderrocs, moviment de terres, estructura, envolupant, 
compartimentació i acabats interiors. 
 
Per tant, es descartaran les activitats d’instal·lacions, equipament, urbanització i seguretat i salut. Les 
instal·lacions, per la falta d’informació mediambiental en les partides dels bancs de preus. 
L’equipament, degut a què és un element molt concret, que varia en funció de l’ús que tingui l’edifici. 
La urbanització, per tractar-se de quelcom extern a l’edifici, amb un pes variable dins del projecte en 
funció de la magnitud de l’espai que s’hagi d’urbanitzar. I la seguretat i salut, perquè no fa referència 
pròpiament a l’edifici, sinó al personal que treballarà en l’execució de l’obra. 
 
D’aquesta manera, l’estudi i proposta de millores ambientals se centra en les activitats més 
representatives i generals de la construcció de l’edifici. Així els resultats podran ser extrapolables a 
projectes d’altres edificis de característiques similars, permetent conèixer en quines activitats hi ha un 
potencial més important de rebaixa del cost energètic i les emissions de CO2. 
 
Un cop realitzats els càlcul mediambientals del projecte original, es determinaran les prioritats 
d’intervenció, analitzant els resultats per a veure on es concentra majoritàriament el cost energètic i 
les emissions de CO2. Així doncs, es desglossaran les activitats d’obra en tots els subapartats que 
les composen, ordenant-los de major a menor impacte ambiental. S’actuarà en tots aquells que 
tinguin una repercussió més important, fins a un percentatge d’impacte ambiental que es determinarà 
en funció dels resultats que s’obtinguin. 
 
Dins de l’àmbit d’intervenció, la metodologia consistirà en realitzar un estudi i proposta de millores 
ambientals, que identificarà les solucions constructives del projecte original i n’analitzarà les seves 
unitats funcionals. A partir d’aquí, s’estudiaran les possibles alternatives, i d’aquelles que compleixin 
les unitats funcionals del projecte original, se’n calcularà l’impacte ambiental. D’aquesta manera, 
s’aniran plantejant les propostes de millora de cada solució constructiva. 
 
Posteriorment, totes les propostes de millores ambientals es traslladaran al pressupost del projecte, 
per a fer els càlculs mediambientals del projecte modificat. D’aquesta manera es podran comparar 
els nous resultats obtinguts amb els originals, per a quantificar la reducció aconseguida en el cost 
energètic i les emissions de CO2. 
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3. Càlculs ambientals del projecte original 
 
 
3.1. Mètode de càlcul 
 
Els càlculs ambientals del projecte original es realitzen introduint el fitxer del pressupost al programa 
informàtic TCQGMA, que assigna informació mediambiental a les partides d’obra a partir d’un banc 
de preus amb informació mediambiental, en aquest cas el Banc BEDEC. 
 
El programa, llegeix els codis de les partides d’obra i dels elements simples del pressupost del 
projecte i els cerca al banc de preus. En cas de localitzar-los, els hi assigna la informació 
mediambiental. Les partides i elements simples que no troba dins del banc de preus, s’ometen i es 
presenten al final en un llistat d’incidències. 
 
El fet que en el pressupost del projecte hi hagi partides d’obra i elements simples que procedeixin 
d’un altre banc de preus, o que siguin de nova creació, incrementarà el número d’incidències. 
 
 
3.2. Incidències del TCQGMA 
 
Un cop introduït el pressupost del projecte al TCQGMA, aquest genera un llistat d’incidències, que 
corresponen a partides d’obra i elements simples als quals no s’ha pogut assignar la informació 
mediambiental del Banc BEDEC. En el cas de les partides, poden aparèixer com a incidència perquè 
en la seva totalitat no tenen informació mediambiental o bé perquè contenen algun element simple 
sense informació mediambiental. 
 
En la majoria de casos, les incidències són perquè les partides d’obra o elements simples afectats no 
es troben al Banc BEDEC i, per tant, el TCQGMA no els hi pot assignar informació mediambiental. 
Això succeeix sobretot amb partides de nova creació o procedents d’altres bancs de preus. 
 
Per a corregir les incidències i poder assignar informació mediambiental a la totalitat del pressupost 
del projecte, s’estableix el criteri de centrar-se en les incidències corresponents a les partides, 
substituint-les o assimilant-les per partides equivalents del Banc BEDEC que tinguin informació 
mediambiental. Actuant a nivell de partides, indirectament s’estarà actuant a nivell d’elements 
simples, ja que les noves partides del Banc BEDEC estaran formades per elements simples del Banc 
BEDEC, que també tindran informació mediambiental. 
 
En aquest cas, de les 299 partides d’obra que té el pressupost del projecte, el TCQGMA genera 183 
incidències. Com hi ha 2 partides d’obra que estan presents en més d’un capítol del pressupost, això 
suposa que en total siguin 187 les partides d’obra sense informació mediambiental detectades com a 
incidències. 
 

187
63%

112
37%

Correctes

Incidències

 
Gràfic 3.2.a. Pressupost del projecte. Proporció entre partides correctes i incidències del TCQGMA. 

 
A l’annex A.2. Càlculs ambientals del projecte original, dins de l’apartat A.2.1. Incidències del 
TCQGMA, apareix tota aquesta informació detallada. 
 
 
3.3. Introducció d’informació mediambiental 
 
 
3.3.1. Informació mediambiental obtinguda amb el TCQGMA 
 
Abans d’analitzar les incidències detectades pel TCQGMA, val la pena donar un cop d’ull a la 
quantitat d’informació mediambiental que s’ha obtingut en el global del pressupost del projecte. 
Aquest procediment es fa analitzant les partides una a una, mirant si estan incloses en el Banc 
BEDEC i si tenen informació mediambiental. Un cop revisades, les 299 partides han quedat 
distribuïdes de la manera que mostra la següent taula i als gràfics que hi ha a continuació. 
 

Activitat 
Amb informació  Incompleta  Sense informació  Total  

# partides  % partides  # partides  % partides  # partides  % part ides  # partides  % partides  

Enderrocs  2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 3 100,00% 

Moviment de terres  7 53,85% 0 0,00% 6 46,15% 13 100,00% 

Estructura  29 76,32% 0 0,00% 9 23,68% 38 100,00% 

Envolupant  45 32,14% 1 0,71% 94 67,14% 140 100,00% 

Compartimentació  11 16,67% 0 0,00% 55 83,33% 66 100,00% 

Acabats interiors  13 33,33% 1 2,56% 25 64,10% 39 100,00% 

Total  107 35,79% 2 0,67% 190 63,55% 299 100,00% 

 
Taula 3.3.1.a. Informació mediambiental obtinguda amb el TCQGMA. Partides per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.3.1.b. Informació mediambiental obtinguda amb el TCQGMA. Partides per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.3.1.c. Informació mediambiental obtinguda amb el TCQGMA. Percentatges per activitats d’obra. 

 
Les partides que no tenen informació mediambiental, o que aquesta està incompleta, sumen 192. 
Com que el TCQGMA ha detectat 187 incidències, això vol dir que hi ha 5 partides que és correcte 
que no tinguin informació mediambiental. 
 
A l’annex A.2. Càlculs ambientals del projecte original, dins de l’apartat A.2.2.1. Informació 
mediambiental obtinguda amb el TCQGMA, apareix tota aquesta informació detallada. 

 
 
3.3.2. Substitució i assimilació d’incidències per partides del Banc BEDEC 
 
Tornant a les incidències detectades pel TCQGMA, cal cercar en el Banc BEDEC partides 
equivalents o assimilables per a substituir-les en el pressupost del projecte. S’entén per partides 
equivalents les que tenen idèntiques característiques, tant a nivell d’elements simples, com de 
materials i components constitutius. Preferiblement es canviaran les partides del pressupost cercant-
ne d’equivalents. D’altra banda, s’entén per partides assimilables, aquelles que tot i no ser 
exactament iguals en forma, geometria o tipus d’objecte, tenen els mateixos materials o components 
constitutius, fet pel qual a nivell d’informació mediambiental es poden assimilar. Aquest tipus de canvi 
es farà quan no es trobin al Banc BEDEC partides equivalents.  
 
Un cop analitzades les 187 incidències generades pel TCQGMA, aquestes queden dividides de la 
manera que mostra la següent taula i als gràfics que hi ha a continuació. 
 

Tipus d’incidències Amb 
informació  Incompleta  Sense 

informació  Total  

Substituïbles per una partida equivalent del Banc BEDEC 123 10 9 142 

Assimilables a alguna partida del Banc BEDEC 40 0 0 40 

No assimilables a cap partida del Banc BEDEC 0 0 0 0 

Incloses en altres partides substituïdes o assimilades - - - 5 

Total  163 10 9 187 

 
Taula 3.3.2.a. Tipus d’incidències del TCQGMA en relació a les partides del Banc BEDEC. 
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Gràfic 3.3.2.b. Tipus d’incidències del TCQGMA en relació a les partides del Banc BEDEC. 
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Gràfic 3.3.2.c. Informació mediambiental de les partides amb les que se substituiran o assimilaran les incidències. 

 
A l’annex A.2. Càlculs ambientals del projecte original, dins de l’apartat A.2.2.2. Substitució i 
assimilació d’incidències per partides del Banc BEDEC, apareix tota aquesta informació detallada. 
 
Un cop substituïdes les partides detectades com a incidències, per partides del Banc BEDEC, les 299 
partides del pressupost del projecte queden dividides de la manera que mostra la següent taula i als 
gràfics que hi ha a continuació. 
 

Activitat 
Amb informació  Incompleta  Sense informació  Total  

# partides  % partides  # partides  % partides  # partides  % partides  # partides  % partides  

Enderrocs  3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 

Moviment de terres  13 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 100,00% 

Estructura  37 97,37% 0 0,00% 1 2,63% 38 100,00% 

Envolupant  118 84,29% 7 5,00% 15 10,71% 140 100,00% 

Compartimentació  64 96,97% 1 1,52% 1 1,52% 66 100,00% 

Acabats interiors  35 89,74% 4 10,26% 0 0,00% 39 100,00% 

Total  270 90,30% 12 4,01% 17 5,69% 299 100,00% 

 
Taula 3.3.2.d. Informació mediambiental obtinguda del Banc BEDEC. Partides per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.3.2.e. Informació mediambiental obtinguda amb el Banc BEDEC. Partides per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.3.2.f. Informació mediambiental obtinguda amb el Banc BEDEC. Percentatges per activitats d’obra. 
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3.3.3. Introducció manual d’informació mediambiental 
 
De les 29 partides que els hi falta la informació mediambiental de manera parcial o total, 5 són 
partides que no són aplicables de forma independent ja que altres partides assimilades ja les 
inclouen, per tant queden 24 partides sense informació mediambiental, repartides de la manera que 
mostra la següent taula. 
 
Tipus de partides que no han obtingut informació mediambient al del Banc BEDEC  Quantitat  

Procedien d’incidències del TCQGMA i s’hi haurà d’afegir la informació mediambiental manualment 19 

No procedien d’incidències del TCQGMA i és correcte que no tinguin informació mediambiental 5 

Total  24 

 
Taula 3.3.3.a. Tipus de partides que no han obtingut informació mediambiental del Banc BEDEC. 

 
Per a les 19 partides a les quals s’ha d’introduir la informació mediambiental manualment, se seguirà 
el criteri d’analitzar els materials, els components constitutius i la maquinaria que s’hagin emprat. 
D’aquesta manera, com que el TCQGMA té els valors unitaris d’emissions de CO2 i costos 
energètics, únicament caldrà determinar la quantitat de cada element que té cada partida per a 
introduir els valors al TCQGMA, que llavors assignarà la informació mediambiental a les partides. 
 
Però aquestes, segurament, no siguin les úniques partides a les que s’hagi d’afegir informació 
mediambiental. Caldrà revisar les partides que s’han introduït al projecte procedents del Banc 
BEDEC, per a substituir o assimilar partides que havien estat detectades com a incidències pel 
TCQGMA. En total, s’han substituït 142 partides i s’han assimilat 40 partides, el que suposa que 
s’han introduït 182 partides noves procedents del Banc BEDEC. Es verifica que tinguin tota la 
informació mediambiental i els resultats són els que mostra la següent taula. 
 
Tipus de partides noves del Banc BEDEC segons la seva informació mediambiental  Quantitat  

Correctes perquè tenen tota la informació mediambiental  164 

S’haurà d’afegir la informació mediambiental manualment perquè els hi falta de manera total o parcial 18 

Total  182 

 
Taula 3.3.3.b. Tipus de partides noves del Banc BEDEC segons la seva informació mediambiental. 

 
El procediment d’introducció d’informació mediambiental és el mateix que s’ha descrit anteriorment. 
Un realitzat aquest darrer pas, el pressupost del projecte ja tindrà el 100% d’informació 
mediambiental, com es pot veure a la següent taula i als gràfics que hi ha a continuació. 
 

Activitat 
Amb informació  Incomp leta Sense informació  Total  

# partides  % partides  # partides  % partides  # partides  % partides  # partides  % partides  

Enderrocs  3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 

Moviment de terres  13 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 100,00% 

Estructura  38 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 38 100,00% 

Envolupant  140 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 140 100,00% 

Compartimentació  66 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 66 100,00% 

Acabats interiors  39 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 39 100,00% 

Total  299 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 299 100,00% 

 
Taula 3.3.3.c. Informació mediambiental després d’editar totes les partides. Partides per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.3.3.d. Informació mediambiental després d’editar totes les partides. Partides per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.3.3.e. Informació mediambiental després d’editar totes les partides. Percentatges per activitats d’obra. 

 
Un cop el projecte ja té el 100% d’informació mediambiental, ja es podrà procedir a realitzar el càlcul 
per a la obtenció dels resultats de cost energètic i emissions de CO2. 
 
A l’annex A.2. Càlculs ambientals del projecte original, dins de l’apartat A.2.2.3. Introducció manual 
d’informació mediambiental, apareix tota aquesta informació detallada. 
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3.4. Resultats mediambientals del projecte original 
 
Un cop el pressupost del projecte ja té tota la informació mediambiental, ja es poden obtenir amb el 
programa informàtic TCQGMA els resultats de costos energètics i emissions de CO2 del projecte. El 
cost energètic total és de 32.003.681,16 MJ i les emissions de 3.651.701,71 kg de CO2. 
 
El 40% de l’impacte ambiental és produït per l’estructura i el 30% per l’envolupant. Aquestes dues 
activitats d’obra suposen en conjunt el 70% de l’impacte ambiental del projecte. 
 
En la següent taula i als gràfics que venen a continuació, es poden veure els resultats 
mediambientals detallats. 
 
Activitat  Cost energètic  Emissi ons  de CO2 

Enderrocs 5.696,05 MJ 1,18 MJ/m2 0,02% 1.410,74 kg CO2 0,29 kg CO2/m2 0,04% 

Moviment de terres 947.397,42 MJ 196,14 MJ/m2 2,96% 218.879,44 kg CO2 45,31 kg CO2/m2 5,99% 

Estructura 13.544.067,74 MJ 2.803,99 MJ/m2 42,32% 1.507.023,35 kg CO2 312,00 kg CO2/m2 41,27% 

Envolupant 8.853.204,59 MJ 1.832,86 MJ/m2 27,66% 1.118.898,67 kg CO2 231,64 kg CO2/m2 30,64% 

Compartimentació 5.284.918,94 MJ 1.094,12 MJ/m2 16,51% 436.108,68 kg CO2 90,29 kg CO2/m2 11,94% 

Acabats interiors 3.368.396,42 MJ 697,35 MJ/m2 10,53% 369.380,83 kg CO2 76,47 kg CO2/m2 10,12% 

Total  32.003.681,16 MJ 6.625,64 MJ/m2 100,00% 3.651.701,71 kg CO2 756,00 kg CO2/m
2 100,00% 

 
Taula 3.4.a. Resultats mediambientals del projecte original. Valors per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.4.b. Resultats mediambientals del projecte original. Cost energètic per activitats d’obra. 
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Gràfic 3.4.c. Resultats mediambientals del projecte original. Emissions de CO 2 per activitats d’obra. 

 
A l’annex A.2. Càlculs ambientals del projecte original, dins de l’apartat A.2.3. Resultats 
mediambientals del projecte original, apareix tota aquesta informació detallada. 
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Taula 3.4.1.a. Resultats mediambientals desglossats del projecte original. 

 
3.4.1. Resultats mediambientals desglossats 
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Gràfic 3.4.1.b. Resultats mediambientals desglossats del projecte original. Cost energètic. 
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Taula 3.4.1.c. Resultats mediambientals desglossats del projecte original. Emissions de CO 2. 
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Taula 4.1.a. Subapartats de les activitats d’obra ordenats de major a menor impacte ambiental. 

 
 
4. Estudi i proposta de millores ambientals 
 
 
4.1. Prioritats d’intervenció 
 
El primer pas de l’estudi i la proposta de millores ambientals en el projecte és determinar quines són 
les prioritats d’intervenció. Cal analitzar els resultats mediambientals del projecte original per a veure 
on es concentren majoritàriament les emissions de CO2, desglossant les activitats d’obra en tots els 
subapartats que les composen, ordenant-los de major a menor impacte ambiental. 
 
Com s’ha indicat anteriorment en la definició de l’àmbit d’actuació, s’intervindrà en tots aquells que 
les emissions de CO2 tinguin una repercussió igual o superior al 3% del total del projecte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Amb aquest filtre, s’estarà actuant aproximadament en el 85% de l’impacte ambiental del projecte, 
que és la part que es considera més representativa i, per aquest mateix motiu, també amb més 
potencial de millora. 
 
Els punts més crítics són els sostres de l’estructura i les fusteries exteriors de l’envolupant de l’edifici. 
Caldrà posar-hi especial atenció, ja que representen més d’una tercera part de les emissions de CO2 
de tot el projecte. 
 



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials en la construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran 21 

4.2. Estudi i proposta de millores 
 
 
4.2.1. Estructura 
 
 
4.2.1.1. Sostres 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

Llosa  massissa  de formigó armat , horitzontal, 
de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 
d'encofrat per a lloses, a una alçària ≤3 m, amb 
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a 
deixar el formigó vist en les zones on la llosa 
quedi vista, i amb tauler de fusta de pi en les 
zones on hi hagi cel ras, amb una quantia de 1 
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa , abocat amb 
bomba, i armadura AP500 SD d'acer en barres 
corrugades amb una quantia de 28 kg/m2. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

1.446,83 MJ/m 2 155,16 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Llum màxima 

Sostre soterrani 6,50 m 

Sostre PB (coberta) 8,00 m 

Sostre PB (interior) 6,50 m 

Sostre P1 6,50 m 

Sostre P2 6,50 m 

U2 Càrrega permanent i d’ús 

Sostre soterrani 4,50 kN/m2 

Sostre PB (coberta) 2,90 kN/m2 

Sostre PB (interior) 4,50-5,50 kN/m2 

Sostre P1 4,50-5,50 kN/m2 

Sostre P2 3,80 kN/m2 

U3 Continuïtat del sostre 

El càlcul estructural del projecte original 
determina que a la part que l’edifici té dues 
plantes superiors el sostre ha de tenir continuïtat, 
perquè la descompensació de llums que podria 
donar lloc a unes grans deformades es compensa 
pels voladissos laterals, que redueixen les fletxes 
de les dues crugies principals. 
El pas d’instal·lacions per cel ras fa no es puguin 
fer servir sostres unidireccionals que requereixin 
bigues que incrementin el cantell del sostre. 

U4 Pilars no alineats 

A la part de la planta baixa que el sostre té 
coberta vegetal a dalt, els pilars no estan 
totalment alineats, fent que la retícula no sigui 
homogènia. 

U5 Forats d’instal·lacions i il·luminació 
A la part de la planta baixa que el sostre té 
coberta vegetal a dalt, hi ha molts forats 
d’instal·lacions i il·luminació natural. 

U6 Acabat inferior 

Sostre soterrani Formigó vist 

Sostre PB (coberta) Formigó vist  i cel ras 

Sostre PB (interior) Cel ras 

Sostre P1 Cel ras 

Sostre P2 Cel ras 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 Sostre amb planxa col·laborant  d’acer 
galvanitzat U1  U2  U3  U4  U5  U6 * * 

A2 Sostre amb lloses alveolars  de formigó 
pretesat U1  U2  U3  U4  U5  U6 * * 

A3 Sostre unidireccional amb semi biguetes  
de formigó armat i cassetons perduts U1  U2  U3  U4  U5  U6 * * 

A4 Sostre nervat unidireccional  amb 
cassetons perduts U1  U2  U3  U4  U5  U6 * * 

A5 Sostre nervat reticular  amb cassetons 
recuperables U1  U2  U3  U4  U5  U6 1.122,49 

MJ/m2 
114,75 

kg CO2/m2 
█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 
(*) No valora l’impacte ambiental de les alternatives que no compleixen les unitats funcionals del projecte original 
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Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

Es mantindrà la llosa massissa de formigó 
armat  al sostre de la part de la planta baixa que 
té coberta vegetal a dalt, per a mantenir el 
compliment de les unitats funcional U5 i U6. 
La resta, es resoldran amb sostre nervat 
reticular  de 25+5 cm, amb cassetons 
recuperables de PVC, intereixos 0,8 m, amb una 
quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer 
en barres corrugades, armadura AP500 T en 
malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de 
diàmetre, i 0,164 m3/m2 de formigó HRA-
25/B/20/IIa, amb un 20% del granulat gruixut 
reciclat , abocat amb cubilot. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

1.199,99 MJ/m 2 

(-17,06%) 
123,08 kg CO 2/m

2 

(-20,68%) 
 
 
Observacions 
 
El càlcul ambiental  de la proposta de nova solució constructiva és la mitjana ponderada dels dos 
tipus de sostres que la composen. En un 20% llosa massissa de formigó armat i en un 80% sostre 
nervat reticular. L’existència de cels rasos, permet assumir l’increment de 5 cm en el cantell del nou 
sostre, sense afectar a les instal·lacions que hi passen. 
 
En la següent figura es mostra esquemàticament el sostre de la planta baixa, la única on coincideixen 
les dues solucions constructives. El canvi de sostre es fa seguint un eix de pilars. La resta de sostres 
de l’edifici es resoldran tots amb sostre nervat reticular amb cassetons recuperables. 
 

 
 

Figura 4.2.1.1.a. Sostres de la planta baixa: llosa massissa (gris fosc) i sostre nervat reticular (gris clar). 
 
El sostre del soterrani, que inicialment tenia la llosa de formigó armat amb acabat vist, ara passarà a 
tenir vist el sostre reticular amb cassetons recuperables. Es considera correcte ja que es tracta d’un 
espai on s’ubiquen magatzems, dipòsits i sales d’instal·lacions. 
 
La utilització de granulat gruixut reciclat  en el formigó estructural està permesa per la Instrucció 
de Formigó Estructural  (EHE-08). En l’annex 15, indica que amb una limitació màxima del 20% del 
total de granulat gruixut, les propietats finals del formigó pràcticament no es veuen afectades.  
 
Per coherència constructiva, el formigó de la llosa massissa , així com el dels pilars, les bigues i les 
escales també passarà a ser amb un 20% del granulat gruixut reciclat , respectant els seus valors 
de resistència a la compressió, grandària màxima del granulat i classe d’exposició. 
 
Aquesta proposta no només rebaixa l’impacte ambiental a nivell de consum energètic i emissions de 
CO2, sinó que també redueix el consum de recursos naturals, incorporant un material que 
reconverteix residus en matèries primes . 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.1.1. Sostres, apareix tota 
aquesta informació detallada. 
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4.2.1.2. Murs 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
Mur de formigó armat , de 25 cm de gruix, amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat , d'alçària ≤3 
m, amb plafó metàl·lic  a dues cares per a deixar 
el formigó vist, amb una quantia de 12 m2/m3, 
formigó HA-25/B/20/IIa , abocat amb cubilot, i 
armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades 
amb una quantia de 100 kg/m3. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

8.526,84 MJ/m 3 838,11 kg CO2/m
3 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Resistència  mínima  a la compressió  25 N/mm2 

U2 Longitud màxima dels buits d’obra  10 m 

U3 Transmitància tèrmica màxima 

3,59 W/(m2K). 
El mur de formigó armat forma part de la solució constructiva 
de la façana de formigó vist. Ha de mantenir la seva 
transmitància tèrmica màxima per a mantenir la del conjunt 
de la façana. 

U4 Seguretat i durabilitat 

La cara exterior del mur de formigó és l’acabat de 
la façana de formigó vist, present en tres de les 
quatre façanes de la planta baixa. Ha de ser un 
parament que ofereixi seguretat i durabilitat.   

U5 Acabat exterior  Formigó vist 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 
Paret estructural de maó calat col·locada 
amb morter de ciment i revestida amb morter 
de ciment amb acabat remolinat i lliscat 

U1  U2  U3  U4  U5 * * 

A2 Mur de formigó armat, amb un 20% del 
granulat gruixut reciclat U1  U2  U3  U4  U5 8.506,07 

MJ/m2 
837,70 

kg CO2/m2 

A3 
Mur de formigó armat, amb un 20% del 
granulat gruixut reciclat, encofrat amb tauler 
de fusta de pi 

U1  U2  U3  U4  U5 5.502,24 
MJ/m2 

583,80 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 
(*) No valora l’impacte ambiental de les alternatives que no compleixen les unitats funcionals del projecte original 

 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

Es mantindrà el mateix tipus de mur, canviant 
únicament el formigó , que incorporarà un 20% 
del granulat gruixut reciclat , i l’encofrat , que 
passarà a ser amb tauló de fusta . 
La nova solució constructiva serà mur de 
formigó armat , de 25 cm de gruix, amb muntatge 
i desmuntatge d'encofrat , d'alçària ≤3 m, tauler 
de fusta de pi  a dues cares per a deixar el 
formigó vist, amb una quantia de 12 m2/m3, 
formigó HRA- 25/B/20/IIa, amb un 20% del 
granulat gruixut reciclat , abocat amb cubilot i 
armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades 
amb una quantia de 100 kg/m3 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

5.411,20 MJ/m 3 

(-36,54%) 
577,38 kg CO 2/m

3 

(-31,11%) 
 
 
Observacions 
 
La utilització de granulat gruixut reciclat  en el formigó estructural està permesa per la Instrucció 
de Formigó Estructural  (EHE-08). En l’annex 15, indica que amb una limitació màxima del 20% del 
total de granulat gruixut, les propietats finals del formigó pràcticament no es veuen afectades. 
 
Aquesta proposta no només rebaixa l’impacte ambiental a nivell de consum energètic i emissions de 
CO2, sinó que també redueix el consum de recursos naturals, incorporant un material que 
reconverteix residus en matèries primes . 
 
Es descarta l’alternativa A1  pels grans buits d’obra  que té el mur, difícils de resoldre amb paret 
fàbrica de maó ceràmic. També s’ha desestimat per la seva inferior resistència a la compressió  
(10 N/mm2), que seria especialment crítica en les llindes dels buits d’obra, on la càrrega per unitat de 
superfície es veu incrementada. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.1.2. Murs, apareix tota 
aquesta informació detallada. 
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4.2.1.3. Sabates i pous de fonamentació 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
  
  
Fonamentació superficial mitjançant sabates de 
formigó armat , amb encofrat amb taulons de 
fusta, formigó HA-25/B/20/IIa , abocat amb 
cubilot, i armadura  AP500 SD d’acer en barres 
corrugades; recolzades sobre pous de 
fonamentació de formigó pobre , amb encofrat 
amb taulons de fusta, formigó HM-20/P/20/I , 
abocat amb cubilot, i armadura AP500 SD d’acer 
en barres corrugades. 
  
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

1.627,80 MJ/m 3 249,55 kg CO2/m
3 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Càrrega admissible màxima del terreny  2,2 kg/cm2 

U2 Resistència mínima a la compressió  25 N/mm2 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 
Fonamentació superficial mitjançant sabates 
i pous de fonamentació de formigó armat, 
amb un 20% del granulat gruixut reciclat 

U1  U2 1.604,69 
MJ/m3 

249,08 
kg CO2/m3 

A2 

Fonamentació superficial mitjançant sabates 
i pous de fonamentació de formigó armat, 
amb un 20% del granulat gruixut reciclat, 
optimitzant la geometria de les sabates 

U1  U2 1.512,13 
MJ/m3 

231,89 
kg CO2/m3 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 
 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

Es mantindrà el mateix tipus de fonamentació, 
optimitzant la geometria de les sabates  i 
canviant el formigó , que incorporarà un 20% del 
granulat gruixut reciclat . 
La nova solució constructiva serà fonamentació 
superficial mitjançant sabates de formigó armat , 
de geometria optimitzada , amb encofrat amb 
taulons de fusta, formigó HRA- 25/B/20/IIa, amb 
un 20% del granulat gruixut reciclat , abocat 
amb cubilot, i armadura  AP500 SD d’acer en 
barres corrugades; recolzades sobre pous de 
fonamentació de formigó pobre , amb encofrat 
amb taulons de fusta, formigó HRM- 20/B/20/I, 
amb un 20% del granulat gruixut reciclat , 
abocat amb cubilot, i armadura AP500 SD d’acer 
en barres corrugades. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

1.512,13 MJ/m 3 

(-7,11%) 
231,89 kg CO 2/m

3 

(-7,08%) 
 
 
Observacions 
 
Es modifica la geometria de les sabates per a optimitzar l’ús de formigó , donant una inclinació 
de 30º a la cara superior. Es tracta d’una part de la sabata que no treballa en el repartiment de 
càrregues i, per tant, se’n pot prescindir sense afectar la seva unitat funcional. 
 
La utilització de granulat gruixut reciclat  en el formigó estructural està permesa per la Instrucció 
de Formigó Estructural  (EHE-08). En l’annex 15, indica que amb una limitació màxima del 20% del 
total de granulat gruixut, les propietats finals del formigó pràcticament no es veuen afectades. 
 
Aquesta proposta no només rebaixa l’impacte ambiental a nivell de consum energètic i emissions de 
CO2, sinó que també redueix el consum de recursos naturals, incorporant un material que 
reconverteix residus en matèries primes . 
 
Per coherència constructiva, el formigó de les riostes  també passarà a ser amb un 20% del 
granulat gruixut reciclat , respectant els seus valors de resistència a la compressió, grandària 
màxima del granulat i classe d’exposició. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.1.3. Fonamentació, 
apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.1.4. Contenció de terres 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
  
  
Mur de soterrani de formigó armat , amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat a dues cares, 
d'alçària ≤3 m, amb plafó metàl·lic , per a deixar 
el formigó vist en alguns trams, formigó HA-
25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 
SD d'acer en barres corrugades, amb una quantia 
de 3 kg/m3, i ancoratge d'acer en barres 
corrugades. 
El reblert del mur  no es té en compte. Es fa amb 
terres procedents de l’excavació. 
  
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

1.019,93 MJ/m 3 100,31 kg CO 2/m
3 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

  

Es desconeix l’empenta del terreny  sobre el mur de soterrani, per la qual cosa les alternatives que 
s’estudiaran es veuran limitades a estudiar el canvi de materials, mantenint la solució constructiva del 
projecte original. 
  

 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 Mur de contenció de formigó armat, amb un 
20% del granulat gruixut reciclat No aplicable 1.017,43 

MJ/m2 
100,26 

kg CO2/m2 

A2 
Mur de contenció de formigó armat, amb un 
20% del granulat gruixut reciclat, amb 
encofrat amb tauló de fusta 

No aplicable 672,09 
MJ/m2 

71,79 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 
 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

  
Es mantindrà el mateix tipus de mur soterrani, 
canviant únicament el formigó , que incorporarà 
un 20% del granulat gruixut reciclat , i l’encofrat, 
que passarà a ser amb tauló de fusta . 
Mur de soterrani de formigó armat , amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat a dues cares, 
d'alçària ≤3 m, amb tauló de fusta , per a deixar 
el formigó vist en alguns trams, formigó HRA-
25/B/20/IIa, amb un 20% del granulat gruixut 
reciclat , abocat amb cubilot, armadura AP500 SD 
d'acer en barres corrugades, amb una quantia 
de 3 kg/m3, i ancoratge d'acer en barres 
corrugades. 
El reblert del mur  no es té en compte. Es fa amb 
terres procedents de l’excavació. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

672,09 MJ/m 3 

(-34,10%) 
71,79 kg CO 2/m

3 
(-28,43%) 

 
 
Observacions 
 
La utilització de granulat gruixut reciclat  en el formigó estructural està permesa per la Instrucció 
de Formigó Estructural  (EHE-08). En l’annex 15, indica que amb una limitació màxima del 20% del 
total de granulat gruixut, les propietats finals del formigó pràcticament no es veuen afectades. 
 
Aquesta proposta no només rebaixa l’impacte ambiental a nivell de consum energètic i emissions de 
CO2, sinó que també redueix el consum de recursos naturals, incorporant un material que 
reconverteix residus en matèries primes . 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.1.4. Contenció de terres, 
apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.2. Envolupant 
 
 
4.2.2.1. Façanes 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

Façana ventilada  formada per un extradossat 
de plaques de cel·lulosa-ciment  de 12,5 mm de 
gruix, amb aïllament amb placa de llana de roca  
de 40 mm de gruix a la part interior; full d'obra de 
fàbrica ceràmica , de paret recolzada de 14 cm 
de gruix, de maó calat 290x140x100 mm, per a 
revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, 
revestiment intermedi amb arrebossat projectat, 
aïllament amb planxa de poliestirè extruït 
(XPS) de 40 mm de gruix , col·locat amb 
fixacions mecàniques; cambra d'aire ventilada; i 
revestiment exterior d'aplacat amb plafons de 
fusta-ciment de 8 mm de gruix, col·locat sobre 
perfils d'acer galvanitzat i fixat mecànicament al 
parament vertical; incloent escopidors i 
coronaments de planxa d'alumini anoditzat . 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

1.214,39 MJ/m 2 138,60 kg CO2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Transmitància tèrm ica màxima  0,27 W/(m2K) 

U2 Limitar les condensacions superficials  Compliment del CTE DB HE 1 (LIDER) 

U3 Evitar les condensacions intersticials  Compliment del CTE DB HE 1 (LIDER) 

U4 Tipologia  de façana  Façana ventilada 

U5 Acabat interior  Plaques de cel·lulosa-guix 

U6 Acabat exterior  Plafons de fusta-ciment 
 
 

 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 

Façana ventilada formada per un 
extradossat de placa de cel·lulosa-ciment 
amb aïllament amb placa RMT-NITA ® 
COTTON, a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats , a la part interior; full 
d’obra ceràmica, revestiment intermedi amb 
arrebossat projectat, aïllament amb placa 
RMT-NITA® COTTON, a partir de retalls 
tèxtils de confecció desfibrats ; cambra 
d’aire ventilada; i revestiment exterior 
d’aplacat amb plafons de fusta-ciment, 
col·locat sobre perfils d’acer galvanitzat, 
amb coronaments de planxa d’acer 
galvanitzat  

U1  U2  U3  U4  U5  U6 884,86 
MJ/m2 

78,26 
kg CO2/m2 

A2 

Façana ventilada formada per un tancament 
de plaques de guix laminat i fusta amb 
aïllament interior, format per estructura 
amb llistons de fusta de pi , amb una placa 
de guix laminat a la cara interior, aïllament 
amb mantell RMT- NITA® COTTON, a 
partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats , i un tauler contraxapat de 
plaques de fusta  a la cara exterior; cambra 
d'aire ventilada; i revestiment exterior 
d'aplacat amb plafons de fusta-ciment, 
col·locat sobre perfils d'acer galvanitzat fixat 
mecànicament al parament vertical; incloent 
escopidor s i coronaments de planxa 
d'acer galvanitzat . 

U1  U2  U3  U4  U5  U6 630,38 
MJ/m2 

45,36 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 
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Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA 

 

La nova solució constructiva serà una façana 
ventilada  formada per un tancament de plaques 
de guix laminat i fusta amb aïllament interior, 
format per estructura amb llistons de fusta de 
pi , amb una placa de  guix laminat resistent al 
foc  de 15 mm de gruix a la cara interior, 
aïllament amb mantell RMT- NITA® COTTON, a 
partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats , 
de 100 mm de gruix i un tauler contraxapat de 
plaques de fusta per a ambient exterior , amb 
reacció al foc B-s2, d0, de 15 mm de gruix a la 
cara exterior; cambra d'aire ventilada; i 
revestiment exterior d'aplacat amb plafons de 
fusta-ciment de 8 mm de gruix, col·locat sobre 
perfils d'acer galvanitzat fixat mecànicament al 
parament vertical; incloent escopidors i 
coronaments de planxa d'acer galvanitzat . 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

630,38 MJ/m 2 

(-48,09%) 
45,36 kg CO2/m

2 

(-67,27%) 
 
 
Observacions 
 
Més del 90% de l’impacte ambiental  de les façanes es dóna en la façana ventilada , que és la que 
predomina a l’edifici. Per això només s’ha intervingut en aquesta solució constructiva. La façana de 
formigó amb acabat vist està inclosa dins de l’estructura, perquè fa la doble funció, i la façana de 
blocs de formigó amb acabat arrebossat només es fa servir al pati interior. Per això la façana 
ventilada es converteix en la que té un major impacte, tant a nivell de superfície d’envolupant com pel 
que fa a l’impacte ambiental. 
 
La nova façana ventilada que es proposa, manté els acabats interiors i exteriors , canviant l’interior 
de la solució constructiva. Es tracta d’una façana de menor impacte ambiental que ofereix les 
mateixes prestacions que l’anterior. 
 
L’aïllament tèrmic que es proposa està realitzat a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats , 
composats per un 75% cotó i un 25% d’altres fibres, amb una variació de ±5%. Es tracta d’un 
material que reconverteix residus en matèries primes  i per tant té un baix impacte ambiental. Està 
fabricat per l’empresa Recuperación de Materiales Textiles S.A. amb la denominació comercial RMT-
NITA® COTTON. 
 
L’extradossat de guix laminat amb aïllament de la solució constructiva original estava inclòs dins dels 
envans i elements divisoris. Per tant, pel fet de no estar present en la nova solució constructiva, 
també es produirà una rebaixa de l’impacte ambiental de l’activitat de compartimentació, ja que hi 
haurà menys superfície d’envans. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.2.1. Façanes, apareix 
tota aquesta informació detallada; i dins de l’apartat A.4.2.5. Compliment de la limitació de la 
demanda energètica, apareix la justificació de què se segueix complint el CTE DB HE 1 amb la nova 
solució constructiva. 
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4.2.2.2. Fusteria exterior 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
  
  
  
  
  
  
Balconeres i finestres d'alumini lacat , amb 
trencament de pont tèrmic, col·locades sobre 
bastiment de base, de diferents mides segons els 
buits d’obra on van ubicades; amb persiana 
plegable d’alumini lacat , amb lamel·les 
orientables. 
  
  
  
  
  
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

4.425,35 MJ/m 2 544,06 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Permeabilitat a l’aire  Classificació mínima 4 segons UNE-EN 12207 

U2 Estanquitat a l’aigua  Classificació mínima 9A segons UNE-EN 12208 

U3 Resistènc ia al vent  Classificació mínima C4 segons UNE-EN 12210 

U4 Revestiment d’acabat  Lacat o pintat segons el material 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 Balconeres i fulles fixes de PVC, col·locades 
sobre bastiment de base U1  U2  U3  U4 2.165,72 

MJ/m2 
250,76 

kg CO2/m2 

A2 
Balconeres i fulles fixes de fusta de pi roig  
pintada, col·locades sobre bastiment de 
base 

U1  U2  U3  U4 158,05 
MJ/m2 

14,54 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

  
  
  
  
  
  
  
Se substituiran els elements d’alumini de la 
fusteria exterior per balconeres i finestres de  
fusta de pi roig pintada , col·locades sobre 
bastiment de base, de diferents mides segons els 
espais on van ubicades; amb persiana plegable 
de fusta pintada , amb lamel·les orientables. 
  
  
  
  
  
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

158,05 MJ/m 2 

(-96,43%) 
14,54 kg CO 2/m

2 
(-97,33%) 

 
 
Observacions 
 
Com que les partides de fusteria exterior del Banc BEDEC tenen l’amidament per unitats enlloc de 
ser per superfície, per a fer la comparativa s’ha establert el criteri d’analitzar l’impacte ambiental d’un 
conjunt d’una balconera, una fulla fixa i dues persianes, amb els respectius bastiments de base, 
d’una mida mitjana del banc: 120x220 cm en ambdós casos. Els resultats obtinguts s’han dividit per 
l’obertura total de 240x220 cm, per tal d’obtenir el valor per unitat de superfície per a fer comparatives 
a nivell ambiental entre els materials. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.2.2. Fusteria exterior, 
apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.2.3. Cobertes 
 
 
4.2.2.3.1. Coberta vegetal 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓNS CONSTRUCTIVES DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

Coberta plana enjardinada  extensiva del tipus 
convencional, amb barrera de vapor amb vel de 
polietilè, aïllament amb plaques de poliestirè 
extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polipropilè , formació de pendents 
amb formigó cel·lular , impermeabilització amb 
làmina d'etilè propilè diè (EPDM) , manta de 
protecció i acumulació d’aigua i nutrients de fibres 
reciclades de polipropilè, placa drenant i retenció 
d’aigua de polietilè reciclat, lamina filtrant de fibres 
de polipropilè estable i imputrescible i substrat 
vegetal de 10 cm de gruix amb plantes tipus 
sèdum. 
En la coberta no es té en compte el sostre , ja 
que està inclòs en l’estructura. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

610,03 MJ/m 2 101,05 kg CO 2/m
2 

 

ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Transmitància tèrmica màxima 
0,43 W/(m2K) 
Aquest valor és sense tenir en compte el sostre. S’ha de 
mantenir aquest valor de transmitància tèrmica màxima per a 
mantenir la de tot el tancament. 

U2 Densitat de la formació de pendents  300 kg/m3 

U3 Resistència a la compressió de l’aïllament  Superior a 100 kPa 

U4 Acabat exterior  Substrat vegetal amb plantes tipus sèdum 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONAL S CEN CO2 

A1 

Formació de pendents amb morter de 
perlita i ciment , impermeabilització amb 
làmina de polietilè d’alta densitat i capes 
separadores amb geotèxtils de polièster  

U1  U2  U3  U4 408,02 
MJ/m2 

57,47 
kg CO2/m2 

A2 

Formació de pendents amb formigó l leuger 
d'argila expandida , impermeabilització amb 
làmina de polietilè d’alta densitat i capes 
separadores amb geotèxtils de polièster  

U1  U2  U3  U4 514,43 
MJ/m2 

56,99 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

Es mantindrà el mateix tipus de coberta, canviant 
el material de la formació de pendents , que 
passarà a ser morter de perlita i ciment , de la 
impermeabilització , que passarà a ser amb 
làmina de polietilè d’alta densitat , i dels 
geotèxtils , que passaran a ser de polièster . 
Per tant, serà una coberta plana enjardinada  
extensiva del tipus convencional, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, aïllament amb plaques 
de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa 
separadora amb geotèxtil de polièster , formació 
de pendents amb morter de perlita i ciment , 
impermeabilització amb làmina de polieti lè d'alta 
densitat (HDPE) , manta de protecció i 
acumulació d’aigua i nutrients de fibres reciclades 
de polipropilè, placa drenant i retenció d’aigua de 
polietilè reciclat, lamina filtrant de fibres de 
polipropilè estable i imputrescible i substrat 
vegetal de 10 cm de gruix amb plantes tipus 
sèdum. 
En la coberta no es té en compte el sostre , ja 
que està inclòs en l’estructura. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

408,02 MJ/m 2 

(-33,11%) 
57,47 kg CO 2/m

2 

(-43,13%) 
 
 
Observacions 
 
Dins de la coberta vegetal, s’intervé en el material de la formació de pendents, de la 
impermeabilització i dels geotèxtils, que representen al voltant de tres quartes parts de l’impacte 
ambiental del tancament, i tenen un potencial de millora força significatiu. D’aquesta manera, es 
rebaixa l’impacte ambiental sense canviar la tipologia de coberta ni els seus acabats . 
 
L’alternativa A2 , tot i oferir una petita rebaixa en les emissions de CO2 respecte l’alternativa A1, s’ha 
descartat perquè incrementava  de manera considerable el cost energètic  de la coberta. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.2.3.1. Coberta vegetal, 
apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.2.3.2. Coberta invertida de grava 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓNS CONSTRUCTIVES DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

Coberta invertida no transitable , amb barrera 
de vapor amb vel de polietilè, formació de 
pendents amb formigó cel·lular , capa 
separadora amb geotèxtil de polipropilè , 
impermeabilització amb làmina d'etilè propilè 
diè (EPDM) , capa separadora amb geotèxtil de 
polipropilè , aïllament amb plaques de poliestirè 
extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polipropilè  i acabat de terrat amb 
capa de protecció de grava de riu . 
En la coberta no es té en compte el sostre , ja 
que està inclòs en l’estructura. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

578,93 MJ/m 2 94,36 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Transmitància tèrmica màxima 
0,47 W/(m2K) 
Aquest valor és sense tenir en compte el sostre. S’ha de 
mantenir aquest valor de transmitància tèrmica màxima per a 
mantenir la de tot el tancament. 

U2 Densitat de la formació de pendents  300 kg/m3 

U3 Resistència a la compressió de l’aïllament  Superior a 100 kPa 

U4 Acabat exterior  Grava 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 

Formació de pendents amb morter de 
perlita i ciment , impermeabilització amb 
làmina de polietilè d’alta densitat , capes 
separadores geotèxtils de polièster  i capa 
de protecció amb grava de granulat 
reciclat  mixt de formigó-ceràmica 

U1  U2  U3  U4 369,95 
MJ/m2 

51,14 
kg CO2/m2 

A2 

Formació de pendents amb formigó lleuger 
d'argila expandida , impermeabilització amb 
làmina de polietilè d’alta densitat , capes 
separadores geotèxtils de polièster  i capa 
de protecció amb grava de g ranulat 
reciclat  mixt de formigó-ceràmica 

U1  U2  U3  U4 476,36 
MJ/m2 

50,67 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 

 
Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

Es mantindrà el mateix tipus de coberta, canviant 
el material de la formació de pendents , que 
passarà a ser morter de perlita i ciment , de la 
impermeabilització , que passarà a ser amb 
làmina de polietilè d’alta densitat , dels 
geotèxtils , que passaran a ser de polièster , i de 
la capa de protecció , que passarà a ser de 
grava de granulat reciclat mixt de formigó-
ceràmica . 
Per tant, serà una coberta invertida no 
transitable , amb barrera de vapor amb vel de 
polietilè, formació de pendents amb morter de 
perlita i ciment , capa separadora amb geotèxtil 
de polièster , impermeabilització amb làmina de 
polietilè d'alta densitat (HDPE) , capa 
separadora amb geotèxtil de polièster , aïllament 
amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb geotèxtil de polièster  
i acabat de terrat amb capa de protecció de 
grava de granulat reciclat mixt de formigó-
ceràmica . 
En la coberta no es té en compte el sostre , ja 
que està inclòs en l’estructura. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

369,95 MJ/m 2 

(-36,10%) 
51,14 kg CO 2/m

2 

(-45,80%) 
 
 
Observacions 
 
Dins de la coberta invertida de grava, s’intervé en el material de la formació de pendents, de la 
impermeabilització, dels geotèxtils i de la capa de protecció, que representen tres quartes parts de 
l’impacte ambiental del tancament, i tenen un potencial de millora força significatiu. D’aquesta 
manera, es rebaixa l’impacte ambiental sense canviar la tipologia de coberta ni els seus 
acabats. 
 
Aquesta proposta no només rebaixa l’impacte ambiental a nivell de consum energètic i emissions de 
CO2, sinó que també redueix el consum de recursos naturals, incorporant un material que 
reconverteix residus en matèries primes . 
 
L’alternativa A2 , tot i oferir una petita rebaixa en les emissions de CO2 respecte l’alternativa A1, s’ha 
descartat perquè incrementava  de manera considerable el cost energètic  de la coberta. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.2.3.2. Coberta invertida 
de grava, apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.2.3.3. Coberta invertida transitable 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓNS CONSTRUCTIVES DEL PROJE CTE ORIGINAL 

 

Coberta invertida transitable , amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, formació de pendents  
amb formigó cel·lular , capa separadora amb 
geotèxtil de polipropilè , impermeabilització amb 
làmina d'etilè propilè diè (EPDM) , capa 
separadora amb geotèxtil de polipropilè , 
aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) 
de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil de 
polipropilè , capa de protecció de morter de 
ciment  i acabat amb paviment de dues capes de 
rajola ceràmica col·locades amb morter. 
En la coberta no es té en compte el sostre , ja 
que està inclòs en l’estructura. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

773,97 MJ/m 2 120,95 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Transmitància tèrmica màxima 
0,47 W/(m2K) 
Aquest valor és sense tenir en compte el sostre. S’ha de 
mantenir aquest valor de transmitància tèrmica màxima per a 
mantenir la de tot el tancament. 

U2 Densitat de la formació de pendents  300 kg/m3 

U3 Resistència a la compressió de l’aïllament  Superior a 100 kPa 

U4 Acabat exterior  Paviment ceràmic 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 

Formació de pendents amb morter de 
perlita i ciment , impermeabilització amb 
làmina de polietilè d’alta densitat , capes 
separadores geotèxtils de polièster  i capa 
de protecció amb morter de ciment  

U1  U2  U3  U4 549,20 
MJ/m2 

71,87 
kg CO2/m2 

A2 

Formació de pendents amb formigó lleuger 
d'argila expandida , impermeabilització amb 
làmina de polietilè d’alta densitat , capes 
separadores geotèxtils de polièster  i capa 
de protecció amb morter d’anhidrita  

U1  U2  U3  U4 655,61 
MJ/m2 

71,40 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTI VA 

 

Es mantindrà el mateix tipus de coberta, canviant 
el material de la formació de pendents , que 
passarà a ser morter de perlita i ciment , de la 
impermeabilització , que passarà a ser amb 
làmina de polietilè d’alta densitat , dels 
geotèxtils , que passaran a ser de polièster , i de 
la capa de protecció, que passarà a ser de morter 
d’anhidrita . 
Per tant, serà una coberta invertida transitable , 
amb barrera de vapor amb vel de polietilè, 
formació de pendents amb morter de perlita i 
ciment , capa separadora amb geotèxtil de 
polièster , impermeabilització amb làmina de 
polietilè d'alta densitat (HDPE) , capa 
separadora amb geotèxtil de polièster , aïllament 
amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb geotèxtil de 
polièster , capa de protecció de morter 
d'anhidrita  i acabat amb paviment de dues capes 
de rajola ceràmica col·locades amb morter. 
En la coberta no es té en compte el sostre , ja 
que està inclòs en l’estructura. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

549,20 MJ/m 2 

(-29,04%) 
71,87 kg CO 2/m

2 

(-40,58%) 
 
 
Observacions 
 
Dins de la coberta invertida transitable, s’intervé en el material de la formació de pendents, de la 
impermeabilització, dels geotèxtils i de la capa de protecció, que representen al voltant de tres 
quartes parts de l’impacte ambiental del tancament, i tenen un potencial de millora força significatiu. 
D’aquesta manera, es rebaixa l’impacte ambiental sense canviar la tipologia de coberta ni els 
seus acabats . 
 
L’alternativa A2 , tot i oferir una petita rebaixa en les emissions de CO2 respecte l’alternativa A1, s’ha 
descartat perquè incrementava  de manera considerable el cost energètic  de la coberta. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.2.3.3. Coberta invertida 
transitable, apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.2.4. Soleres 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

 
Soleres de formigó armat , de gruixos entre 15 i 
20 cm, amb formigó HA-25/B/20/IIa , abocat des 
de camió, i armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades amb una quantia de 10 kg/m2, amb 
capa drenant de grava de pedrera de pedra 
granítica , de 15 cm de gruix, i barrera de vapor i 
estanquitat amb vel de polietilè, previ repàs i 
piconatge del terreny, amb una compactació del 
95% del PN, incloent lliscat manual del formigó en 
les zones on la solera sigui directament el 
paviment. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

257,50 MJ/m 2 41,49 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Transmitància tèrmica màxima 

Solera de 15 cm sobre 
15 cm de graves 

3,22 W/(m2K) 
Aquest valor és sense 
comptar el paviment, en les 
zones que n’hi ha. S’ha de 
mantenir aquest valor de 
transmitància tèrmica màxima 
per a mantenir la de tot el 
conjunt. 

Solera de 20 cm sobre 
15 cm de graves 

3,01 W/(m2K) 
Aquest valor és sense 
comptar el paviment, en les 
zones que n’hi ha. S’ha de 
mantenir aquest valor de 
transmitància tèrmica màxima 
per a mantenir la de tot el 
conjunt. 

U2 Capa drenant  Sí 

U3 Impermeabilització  Sí 

U4 Acabat superficial 
Soterrani Solera 

Planta baixa interior Paviment 
 
 

Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 
Soleres de formigó armat, amb un 20% del 
granulat gruixut reciclat  amb capa drenant 
de grava de granulat reciclat de formigó  

U1  U2  U3  U4 232,01 
MJ/m2 

40,55 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 
 
Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

Es mantindrà el mateix tipus de soleres, canviant 
únicament el formigó , que incorporarà un 20% 
del granulat gruixut reciclat , i la capa drenant 
de grava , que passarà a ser de granulat reciclat 
de formigó . 
Les noves, seran soleres de formigó armat , de 
gruixos entre 15 i 20 cm, amb formigó HRA-
25/B/20/IIa, amb un 20% del granulat grui xut 
reciclat , abocat des de camió, i armadura AP500 
S d'acer en barres corrugades amb una quantia 
de 10 kg/m2, amb capa drenant de grava de 
granulat reciclat de formigó , de 15 cm de gruix, 
i barrera de vapor i estanquitat amb vel de 
polietilè, previ repàs i piconatge del terreny, amb 
una compactació del 95% del PN, incloent lliscat 
manual del formigó en les zones on la solera sigui 
directament el paviment. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

232,01 MJ/m 2 

(-9,90%) 
40,55 kg CO 2/m

2 

(-2,27%) 
 
 
Observacions 
 
Dins de les soleres, s’intervé en el formigó i la capa drenant de grava, que representen la major part 
de l’impacte ambiental de les soleres. 
 
Aquesta proposta no només rebaixa l’impacte ambiental a nivell de consum energètic i emissions de 
CO2, sinó que també redueix el consum de recursos naturals, incorporant dos materials que 
reconverteixen residus en matèries primes . 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.2.4. Soleres, apareix tota 
aquesta informació detallada. 
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4.2.3. Compartimentació 
 
 
4.2.3.1. Envans i elements divisoris 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
  
  
  
Es tracta d’envans de plaques de cel·lulosa-
guix , formats per estructura amb perfilaria d’acer 
galvanitzat , amb un gruix total d’envà entre 73 i 
165 mm, amb muntants cada 40 mm i aïllament 
de plaques de llana de roca  de resistència 
tèrmica entre 1,081 i 1,463 (m2K)/W. 
  
  
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

559,77 MJ/m 2 40,94 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Resistència tèrmica mínima de l’aïllament  1,463 m2K/W (valor més restrictiu) 

U2 Limitar les condensacions superficials  Compliment del CTE DB HE 1 

U3 Evitar les condensacions intersticials  Compliment del CTE DB HE 1 

U4 Acabat 
Majoritàriament, placa de cel·lulosa-guix pintada. 
En menor part, revestiment amb rajola i xapat de 
fusta en algunes zones. 

 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 
Envans de cel·lulosa-guix amb estructura de 
llistons de fusta  de pi i aïllament amb 
plaques de llana de roca  

U1  U2  U3  U4 369,39 
MJ/m2 

23,91 
kg CO2/m2 

A2 

Envans de cel·lulosa-guix amb estructura de 
llistons de fusta  de pi i aïllament amb 
plaques RMT- NITA® COTTON a partir de 
retalls tèxtils de confecció desfibrats  

U1  U2  U3  U4 277,49 
MJ/m2 

18,34 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

 
 Es mantindrà el mateix tipus d’envans, canviant 
únicament el material dels aïllaments  tèrmics, 
que passaran a ser a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats , i de l’estructura, que 
passaran a ser de llistons de fusta de pi . 
Per tant, seran envans de plaques de 
cel·lulosa-guix , formats per estructura amb 
llistons de fusta de pi , amb un gruix total d’envà 
entre 73 i 165 mm, amb muntants cada 40 mm i 
aïllament amb plaques RMT- NITA® COTTON a 
partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats  
de resistència tèrmica 1,470 (m2K)/W. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

277,49 MJ/m 2 

(-50,43%) 
18,34 kg CO 2/m

2 

(-55,20%) 
 
 
Observacions 
 
Al voltant del 75% de l’impacte ambiental  dels envans i elements divisoris es dóna en els envans 
de plaques de cel·lulosa-guix , que són els que predominen a l’edifici. Per això només s’intervindrà 
en aquesta solució constructiva. 
 
Dins dels envans de plaques de cel·lulosa-guix, s’intervé en els aïllaments tèrmics i en l’estructura 
d’acer galvanitzat, que representen la major part de l’impacte ambiental i tenen un potencial de 
millora força significatiu. D’aquesta manera, es rebaixa l’impacte ambiental sense canviar la 
tipologia dels envans ni el seu acabat . 
 
L’aïllament tèrmic que es proposa està realitzat a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats , 
composats per un 75% cotó i un 25% d’altres fibres, amb una variació de ±5%. Té una consistència 
suficient per a col·locar-lo de manera fàcil dins dels envans  i, per les seves pròpies característiques 
higrotèrmiques, contribueix a evitar les condensacions  intersticials. A més, es tracta d’un material 
que reconverteix residus en matèries primes  i per tant té un baix impacte ambiental. Està fabricat 
per l’empresa Recuperación de Materiales Textiles S.A. amb la denominació comercial RMT-NITA® 
COTTON. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.3.1. Envans i elements 
divisoris, apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.4. Acabats interiors 
 
 
4.2.4.1. Paviments 
 
 
4.2.4.1.1. Paviment de terratzo interior 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 
40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
interior intens, sobre capa de morter de ciment  
de 4 cm. 
En el paviment no es té en compte l’aïllament , 
ja que estava inclòs en la instal·lació de terra 
radiant. Es recorda que l’activitat d’instal·lacions 
no entra dins de l’àmbit d’actuació. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

372,62 MJ/m 2 46,31 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIO NALS 

U1 Lliscabilitat segons CTE DB SUA 1  Classe 1 

U2 Resistència  Alta 

U3 Durabilitat  Alta 

U4 Ús Intens 

U5 Acabat superficial  Llis 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 Paviment de rajola de gres  per a ús interior 
intens, sobre capa de morter de ciment U1  U2  U3  U4  U5 * * 

A2 
Paviment de terratzo llis de microgrà, per a 
ús interior intens, sobre capa de morter 
autonivellant d’anhidrita  

U1  U2  U3  U4  U5 269,18 
MJ/m2 

30,66 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 
(*) No valora l’impacte ambiental de les alternatives que no compleixen les unitats funcionals del projecte original 

 
 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

Es mantindrà el mateix tipus de paviment, 
canviant la capa inferior , que passarà a ser de 
morter autonivellant d’anhidrita . 
Per tant, serà paviment de terratzo llis de gra 
microgra, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a 
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a 
ús interior intens, sobre capa de morter 
autonivellant d'anhidrita  de 4 cm. 
En el paviment no es té en compte l’aïllament , 
ja que estava inclòs en la instal·lació de terra 
radiant. Es recorda que l’activitat d’instal·lacions 
no entra dins de l’àmbit d’actuació. 

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

269,18 MJ/m 2 

(-27,76%) 
30,66 kg CO 2/m

2 

(-33,79%) 
 
 
Observacions 
 
El paviment de terratzo interior és el que predomina en l’edifici . Aquesta gran repercussió 
superficial, fa que sigui responsable de dues terceres parts de l’impacte ambiental provocat per tots 
els paviments en el seu conjunt. Per tant, rebaixar l’impacte ambiental d’aquest paviment és 
especialment important . 
 
El fet de substituir la capa inferior per morter autonivellant d’anhidrita, ha permès aconseguir una 
rebaixa prou important en el cost energètic i les emissions de CO2 del paviment, mantenir la mateixa 
tipologia i acabat . 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.4.1.1. Paviment de 
terratzo interior, apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.4.1.2. Paviment de PVC interior 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
Paviment de PVC homogeni  de 2 mm de gruix, 
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i 
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 
mm, sobre capa de morter de ciment donant 
pendents , de 3 cm de gruix mitjà. 
En el paviment no es té en compte l’aïllament , 
ja que estava inclòs en la instal·lació de terra 
radiant. Es recorda que l’activitat d’instal·lacions 
no entra dins de l’àmbit d’actuació. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

246,66 MJ/m 2 37,57 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Lliscabilitat segons CTE DB SUA 1  Classe 1 

U2 Resistència  Alta 

U3 Durabilitat  Alta 

U4 Ús Intens 

U5 Acabat superficial  Homogeni 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 
Paviment de PVC homogeni, sobre capa 
de morter de perlita i ciment donant 
pendents  

U1  U2  U3  U4  U5 248,18 
MJ/m2 

36,28 
kg CO2/m2 

A2 
Paviment de linòleum , sobre capa 
de morter de perlita i ciment donant 
pendents  

U1  U2  U3  U4  U5 122,61 
MJ/m2 

17,75 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 
 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

  

La nova solució constructiva serà paviment de 
linòleum  de 2 mm de gruix, col·locat amb 
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 
calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, 
sobre capa de morter de perlita i ciment donant 
pendents , de 3 cm de gruix mitjà. 
En el paviment no es té en compte l’aïllament , 
ja que estava inclòs en la instal·lació de terra 
radiant. Es recorda que l’activitat d’instal·lacions 
no entra dins de l’àmbit d’actuació. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

122,61 MJ/m 2 

(-50,29%) 
17,75 kg CO 2/m

2 

(-52,75%) 
 
 
Observacions 
 
El paviment de PVC té poca repercussió en el conjunt dels paviments, però el seu potencial de 
millora ambiental , fa que també sigui important intervenir-hi. 
 
El linòleum  ofereix la mateixa funcionalitat que el PVC i un acabat equivalent, amb l’avantatge de 
tenir un impacte ambiental considerablement inferior . 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.4.1.2. Paviment de PVC 
interior, apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.4.1.3. Paviment de terratzo exterior 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
  
Paviment de terratzo amb granulat de pedra 
calcària, rentat amb àcid , de 40x40 cm, per a ús 
exterior, col·locat a truc de maceta amb morter de 
ciment 1:6 o sense adherir sobre suports de 
ciment de 20 cm d'alçària mitjana, segons la 
zona. 
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

694,54 MJ/m 2 66,77 kg CO 2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Lliscabilitat segons CTE DB SUA 1  Classe 2 

U2 Resistència  Alta 

U3 Durabilitat  Alta 

U4 Ús Intens 

U5 Acabat superficial  Granulat 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 Paviment de rajola de gres amb relleu , per 
a ús exterior U1  U2  U3  U4  U5 * * 

A2 Paviment de terratzo amb relleu de gra 
petit , per a ús exterior U1  U2  U3  U4  U5 241,37 

MJ/m2 
25,42 

kg CO2/m2 
█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 
(*) No valora l’impacte ambiental de les alternatives que no compleixen les unitats funcionals del projecte original 

 
 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

  
Es mantindrà el mateix tipus de paviment, 
canviant l’acabat del material , que passarà a ser 
amb relleu de gra petit . 
Per tant, serà paviment de terratzo amb relleu 
de gra petit , de 40x40 cm, per a ús exterior, 
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 
1:6 o sense adherir sobre suports de ciment de 20 
cm d'alçària mitjana, segons la zona. 
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

241,37 MJ/m 2 

(-65,25%) 
25,42 kg CO 2/m

2 

(-61,93%) 
 
 
Observacions 
 
En els paviment de terratzo per a ús exterior previst inicialment, la major part de l’impacte 
ambiental era pel rentat a l’àcid . Al canviar-lo per un altre paviment de terratzo sense aquest 
tractament, s’ha aconseguit disminuir de manera significativa el seu cost energètic i les seves 
emissions de CO2. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.4.1.3. Paviment de 
terratzo exterior, apareix tota aquesta informació detallada. 
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4.2.4.2. Revestiments de paraments verticals 
 
 
4.2.4.2.1. Pintures 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
  
  
  
Pintat de parament interior vertical, de guix, amb 
pintura plàstica , amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat; i de ciment, amb 
pintura plàstica , amb acabat llis, amb una capa 
de fons, diluïda, i dues d'acabat. 
  
  
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

20,65 MJ/m 2 3,04 CO2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Acabat  Llis 

U2 Capa segelladora  En els parament verticals de guix 

U3 Número de capes d’acabat  2 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS  CEN CO2 

A1 
Pintat de paraments interiors verticals 
amb pintura ecològica  d’origen vegetal i/o 
mineral 

U1  U2  U3 6,81 
MJ/m2 

1,14 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 
 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

  
  
S’aplicarà el mateix tipus de pintat, canviant el 
tipus de pintura , que passarà a ser ecològica . 
Per tant, serà pintat de parament interior vertical, 
de guix, amb pintura ecològica  d'origen vegetal 
i/o mineral, amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat; i de ciment, amb 
pintura ecològica  d'origen vegetal i/o mineral, 
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues 
d'acabat. 
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

6,81 MJ/m 2 

(-67,02%) 
1,14 kg CO2/m

2 

(-62,50%) 
 
 
Observacions 
 
El revestiment de paraments verticals que predomina en l’edifici és el pintat . Tot i que el seu 
impacte ambiental no és gaire significatiu, l’ús de pintura ecològica  permet rebaixar-lo de manera 
important. 
 
Es tracta de pintures que estan compostes per matèries primes naturals  d’origen vegetal i/o 
mineral. No porten substàncies nocives , com biocides o plastificants, i el seu impacte ambiental és 
molt inferior al de productes sintètics, basats en derivats del petroli. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.4.2.1. Pintures, apareix 
tota aquesta informació detallada. 
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4.2.4.2.2. Revestiments de fusta 
 
 
Punt de partida 
 

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE ORIGINAL  

 

  
  
  
Revestiments verticals, amb tauler de partícules 
de fusta aglomerades amb resina sintètica  de 
19 mm de gruix, revestit amb planxa de fusta 
frondosa, col·locat amb fixacions mecàniques; i 
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques 
fabricat per procés sec MDF, amb acabat no 
revestit, col·locat amb fixacions mecàniques. 
  
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

249,96 MJ/m 2 23,46 CO2/m
2 

 
ANÀLISI D’UNITATS FUNCIONALS  

U1 Reacció al foc dels revestiments de fusta  B-s2, d0 

U2 Tipus d’acabats dels taulers de fusta 
Revestit amb planxa de fusta frondosa 

No revestit 

U2 Sistema de col·locació  Fixacions mecàniques 
 
 
Estudi d’alternatives 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 DESCRIPCIÓ UNITATS FUNCIONALS CEN CO2 

A1 

Revestiments amb tauler d’encenalls 
orientats i amb tauler de fibres de fusta 
i resines sintètiques fabricat per procés en 
sec MDF 

U1  U2  U3 238,26 
MJ/m2 

22,41 
kg CO2/m2 

A2 

Revestiments amb tauler contraxapat de 
plaques de fusta i amb tauler de fibres de 
fusta i resines sintètiques fabricat per procés 
en sec MDF 

U1  U2  U3 49,85 
MJ/m2 

4,09 
kg CO2/m2 

█ Compleix la unitat funcional – █ No compleix la unitat funcional – CEN: Cost energètic – CO2: Emissions de CO2 

 
 

Proposta de millora 
 

PROPOSTA DE NOVA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  

 

  
  
Es mantindrà el mateix tipus de revestiment, 
canviant un dels dos tipus de fusta , que passarà 
a ser amb tauler contraxapats. 
Per tant, seran revestiments verticals, amb tauler 
contraxapat de plaques de fusta  de 18 mm de 
gruix, revestit amb planxa de fusta frondosa, 
col·locat amb fixacions mecàniques; i amb tauler 
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 
procés sec MDF, amb acabat no revestit, col·locat 
amb fixacions mecàniques. 
  
  

COST ENERGÈTIC EMISSIONS DE CO2 

49,85 MJ/m 2 

(-80,05%) 
4,09 kg CO 2/m

2 
(-82,57%) 

 
 
Observacions 
 
La fusta, per si sola, és un material amb un baix impacte ambiental. Però en el cas dels productes 
derivats de la fusta, en funció dels components que s’hi afegeixin, variarà el seu cost energètic i les 
seves emissions de CO2. 
 
Per això s’han estudiat els revestiments de productes derivats de la fusta, per a trobar una proposta 
alternativa amb un menor impacte ambiental , estudiant dos tipus de taulers alternatius. 
 
A l’annex A.4. Estudi i proposta de millores ambientals, dins de l’apartat A.4.4.2.2. Revestiments de 
fusta, apareix tota aquesta informació detallada. 
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5. Càlculs ambientals del projecte modificat 
 
 
5.1. Modificació del pressupost del projecte 
 
Totes les propostes de millora que s’han definit en l’apartat anterior, es traslladen al pressupost del 
projecte, amb el programa informàtic TCQ2000. El procés, consisteix en la substitució de les partides 
de les solucions constructives originals per les partides de les noves solucions constructives. 
 
La majoria de noves partides provenen del Banc BEDEC, per la qual cosa disposen d’informació 
mediambiental. Les úniques excepcions són els aïllaments partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats i el morter d’anhidrita. En aquests casos, cal introduir manualment les dades 
mediambientals del catàleg del material en el programa informàtic TCQGMA. 
 
A l’annex A.6. Pressupost del projecte modificat, apareixen els canvis de partides realitzats en relació 
al pressupost del projecte original, que es pot consultar a l’annex A.3. Pressupost del projecte 
original. 
 
 
5.2. Resultats mediambientals del projecte modificat 
 
Un cop el pressupost del projecte ja té totes les modificacions aplicades i disposa de tota la 
informació mediambiental, ja es poden obtenir amb el programa informàtic TCQGMA els resultats de 
costos energètics i emissions de CO2 del projecte modificat. 
 
El cost energètic total és de 23.245.623,73 MJ i les emissions de 2.534.200,02 kg de CO2. Com era 
d’esperar, els resultats són inferiors als del projecte original, mantenint-se les proporcions d’impactes 
ambientals entre les activitats. 
 
En la següent taula i als gràfics que venen a continuació, es poden veure els resultats 
mediambientals detallats. 
 
Activitat  Cost energètic  Emissions de CO 2 

Enderrocs 5.696,05 MJ 1,18 MJ/m2 0,02% 1.410,74 kg CO2 0,29 kg CO2/m2 0,06% 

Moviment de terres 947.397,42 MJ 196,14 MJ/m2 4,08% 218.879,44 kg CO2 45,31 kg CO2/m2 8,64% 

Estructura 11.201.800,29 MJ 2.319,08 MJ/m2 48,19% 1.245.400,22 kg CO2 257,83 kg CO2/m2 49,14% 

Envolupant 4.684.611,55 MJ 969,84 MJ/m2 20,15% 477.578,54 kg CO2 98,87 kg CO2/m2 18,85% 

Compartimentació 3.804.189,30 MJ 787,57 MJ/m2 16,37% 318.673,28 kg CO2 65,97 kg CO2/m2 12,57% 

Acabats interiors 2.601.929,12 MJ 538,67 MJ/m2 11,19% 272.257,80 kg CO2 56,36 kg CO2/m2 10,74% 

Total  23.245.623,73 MJ 4.812,48 MJ/m2 100,00% 2.534.200,02 kg CO2 524,65 kg CO2/m
2 100,00% 

 
Taula 5.2.a. Resultats mediambientals del projecte modificat. Valors per activitats d’obra. 
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Gràfic 5.2.b. Resultats mediambientals del projecte modificat. Cost energètic per activitats d’obra. 
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Gràfic 5.2.c. Resultats mediambientals del projecte modificat. Emissions de CO 2 per activitats d’obra. 

 
A l’annex A.5. Càlculs ambientals del projecte modificat, dins de l’apartat A.5.1. Resultats 
mediambientals del projecte modificat, apareix tota aquesta informació detallada. 
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Taula 5.2.1.a. Resultats mediambientals desglossats del projecte modificat. 

 
5.2.1. Resultats mediambientals desglossats 
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Taula 5.2.1.b. Resultats mediambientals desglossats del projecte modificat. Cost energètic. 
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Taula 5.2.1.c. Resultats mediambientals desglossats del projecte modificat. Emissions de CO 2. 
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6. Anàlisi comparatiu dels resultats 
 
 
6.1. Anàlisi ambiental  
 
Les modificacions introduïdes en el projecte suposen una rebaixa del 27,37% del cost energètic i del 
30,60% de les emissions de CO2. De manera que l’impacte ambiental de l’edifici passa a ser bastant 
inferior, mantenint-se les proporcions entre les activitats. 
 
En la següent taula i als gràfics que venen a continuació, es pot veure la comparativa detallada del 
cost energètic del projecte modificat respecte l’original. 
 

Activitat 
Cost energètic  

Projecte original  Projecte modificat  Variació  

Enderrocs 5.696,05 MJ 1,18 MJ/m2 5.696,05 MJ 1,18 MJ/m2 0,00% 

Moviment de terres 947.397,42 MJ 196,14 MJ/m2 947.397,42 MJ 196,14 MJ/m2 0,00% 

Estructura 13.544.067,74 MJ 2.803,99 MJ/m2 11.201.800,29 MJ 2.319,08 MJ/m2 -17,29% 

Envolupant 8.853.204,59 MJ 1.832,86 MJ/m2 4.684.611,55 MJ 969,84 MJ/m2 -47,09% 

Compartimentació 5.284.918,94 MJ 1.094,12 MJ/m2 3.804.189,30 MJ 787,57 MJ/m2 -28,02% 

Acabats interiors 3.368.396,42 MJ 697,35 MJ/m2 2.601.929,12 MJ 538,67 MJ/m2 -22,75% 

Total  32.003.681,16 MJ 6.625,64 MJ/m2 23.245.623,73 MJ 4.812,48 MJ/m2 -27,37% 

 
Taula 6.1.a. Variació del cost energètic del projecte modificat respecte l’original. 
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Gràfic 6.1.b. Variació del cost energètic del projecte modificat respecte l’original. 

 

En la següent taula i als gràfics que venen a continuació, es pot veure la comparativa detallada de les 
emissions de CO2 del projecte modificat respecte l’original. 
 

Activitat 
Emissions de CO 2 

Projecte original  Projecte modificat  Variació  

Enderrocs 1.410,74 kg CO2 0,29 kg CO2/m2 1.410,74 kg CO2 0,29 kg CO2/m2 0,00% 

Moviment de terres 218.879,44 kg CO2 45,31 kg CO2/m2 218.879,44 kg CO2 45,31 kg CO2/m2 0,00% 

Estructura 1.507.023,35 kg CO2 312,00 kg CO2/m2 1.245.400,22 kg CO2 257,83 kg CO2/m2 -17,36% 

Envolupant 1.118.898,67 kg CO2 231,64 kg CO2/m2 477.578,54 kg CO2 98,87 kg CO2/m2 -57,32% 

Compartimentació 436.108,68 kg CO2 90,29 kg CO2/m2 318.673,28 kg CO2 65,97 kg CO2/m2 -26,93% 

Acabats interiors 369.380,83 kg CO2 76,47 kg CO2/m2 272.257,80 kg CO2 56,36 kg CO2/m2 -26,29% 

Total  3.651.701,71 kg CO2 756,00 kg CO2/m
2 2.534.200,02 kg CO2 524,65 kg CO2/m

2 -30,60% 

 
Taula 6.1.c. Variació de les emissions de CO 2 del projecte modificat respecte l’original. 
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Gràfic 6.1.d. Variació de les emissions de CO 2 del projecte modificat respecte l’original. 

 
La principal millora s’ha donat en l’envolupant de l’edifici, propiciada per la substitució de les fusteries 
d’alumini per fusteries de fusta de pi, juntament amb el canvi de solució constructiva en la façana 
ventilada. On també s’ha donat una rebaixa important ha estat en la compartimentació, gràcies al 
canvi de l’aïllament dels envans, que ha passat a ser amb plaques a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats. 
 
A l’annex A.2. Càlculs ambientals del projecte original, dins de l’apartat A.2.3. Resultats 
mediambientals del projecte original, i a l’annex A.5. Càlculs ambientals del projecte modificat, dins 
de l’apartat A.5.1. Resultats mediambientals del projecte modificat, apareix tota aquesta informació 
detallada. 
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6.2. Anàlisi econòmic  
 
Les modificacions introduïdes en projecte suposen una rebaixa del 0,83% del seu pressupost. Així 
doncs, la millora ambiental del projecte té una afectació econòmica poc significativa, però cal 
destacar que és amb una tendència a la baixa. 
 
Les principals rebaixes en el pressupost del projecte s’han donat a l’estructura i a l’envolupant, les 
activitats amb un major pes econòmic, que han contrarestat l’increment en les activitats de 
compartimentació i acabats interiors. 
 
En la següent taula i als gràfics que venen a continuació, es pot veure la comparativa econòmica 
detallada del projecte modificat respecte l’original. 
 

Activitat 
Pressupost  

Projecte original  Projecte modificat  Variació  

Enderrocs 2.262,27 € 0,47 €/m2 2.262,27 € 0,47 €/m2 0,00% 

Moviment de terres 78.801,17 € 16,31 €/m2 78.801,17 € 16,31 €/m2 0,00% 

Estructura 847.587,26 € 175,47 €/m2 793.914,64 € 164,36 €/m2 -6,33% 

Envolupant 924.496,85 € 191,40 €/m2 900.817,83 € 186,49 €/m2 -2,56% 

Compartimentació 697.915,66 € 144,49 €/m2 704.980,26 € 145,95 €/m2 +1,01% 

Acabats interiors 430.333,80 € 89,09 €/m2 475.990,12 € 98,54 €/m2 +10,61% 

Total  2.981.397,01 € 617,23 €/m2 2.956.766,29 € 612,13 €/m2 -0,83% 

 
Taula 6.2.a. Variació del pressupost del projecte modificat respecte l’original. 
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Gràfic 6.2.b. Variació del pressupost del projecte modificat respecte l’original. 

 
A l’annex A.3. Pressupost del projecte original i a l’annex A.6. Pressupost del projecte modificat, hi ha 
els pressupostos detallats.  
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A.2.1. Incidències del TCQGMA 
 



Incidències del TCQGMA

Núm. Incidència Activitat Codi Descripció
0001 No té dades mediambientals Envolupant 1936Z73X Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm de gruix

0002 No té dades mediambientals Moviment de terres E221F422 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

0003 No té dades mediambientals Moviment de terres E2225422 Excavació de rases i pous de fins a 5 m de fondària, en 
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió

0004 No té dades mediambientals Moviment de terres E242B039 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb 
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 
km

0005.1 No té dades mediambientals Enderrocs E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0005.2 No té dades mediambientals Moviment de terres E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0005.3 No té dades mediambientals Moviment de terres E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0005.4 No té dades mediambientals Moviment de terres E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0006.1 No té dades mediambientals Estructura E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de 

formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

0006.2 No té dades mediambientals Estructura E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

0007 No té dades mediambientals Estructura E4415162 Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, 
perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i 
col·locat a l'obra. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura 
anticorrosió. Inclou part proporcional de soldadures, 
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, 
elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. 

0008 No té dades mediambientals Estructura E44R1120 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats 
d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-
1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre contenidor.

0009 No té dades mediambientals Estructura E45CZ6GM Formigó per a lloses inclinades d'escales, HA-25/B/20/IIa, 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, abocat amb bomba, manguera, ajuda de grua i 
vibratge mecànic. Inclou part proporcional de formació de 
graons amb el mateix formigó armat. 

0010 No té dades mediambientals Estructura E4F2Z59X Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb 
maó de 29x14x7.5 cm i una resistència a compressió de 
20 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 
1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l. 

0011 No té dades mediambientals Envolupant E511UU07 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de riu de 
35 a 50 mm de diàmetre de 100 mm de gruix, zones de 
0,50 m i 1,00 m d'amplària, col.locat sense adherir

0012 No té dades mediambientals Compartimentació E51ZUU01 Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, 
col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l

0013 No té dades mediambientals Envolupant E545P336 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades 
galvanitzada i lacada de color estàndard amb nervis 
separats entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, amb una 
inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb 
pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat 
d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb feltre 
de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, 
col·locat amb fixacions mecàniques

0014 No té dades mediambientals Envolupant E553UU01 Claraboia RESOPAL o equivalent, rectangular, fixa, de 
metacrilat, formada per,  cúpula i valva interior, per a un 
buit d'obra de 700x1000 mm, col.locada amb fixacions 
mecàniques

Pàgina 1 de 17

Incidències del TCQGMA

Núm. Incidència Activitat Codi Descripció
0015 No té dades mediambientals Envolupant E553UU02 Claraboia RESOPAL o equivalent, rectangular, fixa, de 

policarbonat de triple cel·la, línies d'alumini perforades i 
llises de 38 mm., perfil pla d'alumini anoditzat plata, 
gomes planes i trapezoidals, cargols auto-roscants rosca 
xapa, col·lovada sobre estructura de tubs de 60x40 mm 
d'acer galvanitzat, col.locada amb fixacions mecàniques

0016 No té dades mediambientals Envolupant E5ZFU099 Gàrgola de tub d'acer galvanitzat de D. 60 mm, i 55 cm de 
llargària, col.locada amb fixacions mecàniques

0017 No té dades mediambientals Envolupant E6Z1333K Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de 
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i de més de 
2 i fins a 3 m de llargària, col.locada amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0018 No té dades mediambientals Envolupant E763UU02 Membrana impermeabilitzant termoelàstica de policlorur 
de vinil plastificat norma UNE 104-416-92, ALKORPLAN 
35177 o equivalent, armada amb feltre de fibra de vidre, 
de 1,2 mm. solapada i soldada amb aire calent 
(termofusió), amb doble soldadura, comprobació amb 
punter i acabat amb cordó de seguretat de PVC 
líquid,col.locada no adherida al soport, excepte en el perfil 
col·laminat. Resistent a la intempèrie, a les arrels i 
microorganismes.

0019 No té dades mediambientals Envolupant E763UU03 Reforç zona de minvells amb una amplària de 30 cm, amb 
planxa colaminada de 7 cm d'amplària fixada 
mecànicament a tot el perímetre i als elements sortints de 
coberta, segellada amb cautxú de silicona i làmina de 
PVC ALKORPLAN 35276 o equivalent amb malla de 
polièster de 1,2 mm de gruix, solapada i soldada amb 
termofusió, amb doble soldadura, comprobació amb 
punter i acabat amb cordó de seguretat de PVC líquid. 
Segons normes UNE 53.165, 53.326, 53.362, 53.358, 

 53,420

0020 No té dades mediambientals Envolupant E763UU04 Embocadura per desguassos formada per boquilla de 
PVC prefabricada amb babero de 10 cm per la soldadura 
per termofusió i rematat amb PVC, col·locada

0021 No té dades mediambientals Envolupant E763UU05 Caixa registrable KS8 ZINCO o equivalent, d'acer 
galvanitzat antioxidable, resistent a compressió, classe H 
segons DIN 19599, color gris fosc, alçària 80 mm, 
dimensions reixat 250x250 mm, dimensions placa 
500x500 mm, col·locada

0022 No té dades mediambientals Envolupant E763UU06 Element elevador KSA10 ZINCO o equivalent, d'acer 
galvanitzat antioxidable, per les caixes KS8, alçària 100 
mm, col·locat

0023 No té dades mediambientals Envolupant E763UU08 Manta de protecció i acumulació d'aigua i nutrients ZINCO 
SSM54 o equivalent, de fibres reciclades de polipropilé 
imputrescibles, segons DIN 18.195, compatible a 
materials bituminosos, bio i químicament neutral. CBR-
test segons DIN 54307, resistència al punxonat >2.400 N., 
inclós solapament de 100 mm i retorns de 200-300 mm en 
els perímetres, col.locada

0024 No té dades mediambientals Envolupant E763UU09 Placa drenant i retenció d'aigua tipus FLORADRIN FD 25 
o equivalent, de polietilé reciclat i resistent a la 
compressió, que acumula aigua en les concavitats i 
permet, a la part inferior, la circulació d'aigua en tots els 
sentits, segons norma DIN 4095. Obertures especials 
garanteixen l'airejat i la difusió del vapor d'aigua. 
Dimensions de les plaques 0,96x2,08x0,025 m, 
resistència a compressió > 250 kN/m2 sense reomplir, 
col·locades

0025 No té dades mediambientals Envolupant E763UU10 Làmina filtrant SF o equivalent, de fibres de polipropilé 
estable i imputrescible. Permeabilitat Q=150 l/m2 amb 10 
cm.c.a. Resistència Classe 1. Pes 0,10 kg/m2. 
Dimensions dels rotllos    2X100 m., inclós solapament de 
200 mm i retorns de 200-300 mm en els perímetres,  
col·locada
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0026 No té dades mediambientals Envolupant E763UU11 Escampat de substrat ZINCO-E o equivalent per a 

cobertes extensives d'elevada porositat, estable, no 
inflamable i d'alta capacitat drenant, gruix 100 mm. 
subministrat an Big-Bags, escampat de 20 mm de 
producte reciclat ZINCOLIT o equivalent en superfície, 
col·locació

0027 No té dades mediambientals Envolupant E763UU12 Planta tipus Sedum en test M-9/11 a raó de 9 u/m2, i 
plantació

0028 No té dades mediambientals Envolupant E763UU13 Reg per degoteig autocompensat tipus Tech-line o 
equivalent amb goters situats cada 300 mm, línies 
separades 300 mm aproximadament, part proporcional 
d'accessoris, válvukes de drenatge i antisifó, instal·lat

0029 No té dades mediambientals Envolupant E763UU14 Automatització del reg formada per programador RAIN 
BIRD IMAGE o equivalent, de 4 estacions, pluviòmetre 
RAIN CHECK o equivalent, filtre de 1 polzada 120 MESH 
o equivalent, 4 electrovàlvules de 1 polzada amb 
regulador de cabal i bateria de coure de 28 mm amb 5 
sortides, 4 pel reg automàtic i una per les boques de reg, 
part proporcional d'accessoris, instal·lat

0030 No té dades mediambientals Envolupant E763UU15 Boca de reg de metall, d'acoplament ràpid de 3/4 de 
polzada TORO o equivalent amb tapa i molla inoxidables 
instal·lades cada 20 m aproximadament, part proporcional 
d'accessoris, instal·lada

0031 No té dades mediambientals Envolupant E763UU16 Manteniment durant sis mesos de tota la coberta 
ajardinada. Control i regulació del reg, neteja de filtres i 
manteniment de la instal·lació. Arrancat de males herbes, 
tractaments fitosanitàris, poda i retall d'arbustives, 
reposició de plantes, control i neteja de desguassos i 
zones de drenatge, retirada de la runa i transport a 
l'abocador o centre de reciclatge

0032 No té dades mediambientals Envolupant E7B11A0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

0033 No té dades mediambientals Envolupant E7B1UU01 Feltre geotèxtil de poliester, amb fibra curta no teixida amb 
un pes mig de 300 g/m2, col.locada no adherida

0034 No té dades mediambientals Envolupant E7C2UU41 Aïllament de planxa de poliestirè extruït, de gruix 40 mm i 
densitat mínima de 30 kg/m3, col.locades amb arandeles 
de PVC

0035 No té dades mediambientals Envolupant E7CPA800 Panell absorbent prefabricat sandwich de plancha 
perforada prelacada de 0,8 mm de gruix, llana de roca 
amb vel protector interior i plancha prelacada llisa d'1mm 
de gruix, de 80 mm gruix, en panell de 450x3000 mm, 
amb material auxiliar de col.locació, tipus IPAMODUL 80 
d'Acústica Integral o equivalent, col.locat

0036 No té dades mediambientals Acabats interiors E812V112 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 
d´alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 
guix YF, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i 
reglada de sòcol

0037 No té dades mediambientals Acabats interiors E823124V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, 
amb rajola de valència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, 
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

0038 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU10 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 
1S21,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 
100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de 
junts, pasta de junts, llana mineral de 60 mm i 50 kg/m3, 
cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 
12,5 mm de gruix per les dues cares
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0039 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU11 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 

3S01,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 
100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de 
junts, pasta de junts, llana mineral de 50 mm i 20 kg/m3, 
cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 
12,5 mm de gruix per una cara

0040 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU12 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 1H11, 
estructura vertical i horitzontal de fusta 40/60 mm, llana de 
roca perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 
mm pegament de junts, pasta de junts, llana mineral de 40 
mm i 30 kg/m3, cargols i tacs de fixació de l'estructura a 
sostre i paviment, acabat estès fi i aplacat vertical amb 
placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix per les dues cares

0041 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU13 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 
1S11,formada per canals UW 50/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 50/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 
100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de 
junts, pasta de junts, llana mineral de 40 mm i 40 kg/m3, 
cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 
12,5 mm de gruix per les dues cares

0042 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU14 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 
1S34/E3,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , 
montants acústics CW 75/50/0,6 mm, llana de roca 
perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm 
pegament de junts, pasta de junts, llana mineral de 60 mm 
i 70 kg/m3, cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre 
i paviment, acabat estès fi i aplacat vertical amb plaques 
de fibra-guix de 12,5+10 mm de gruix per les dues cares

0043 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU01 Revestiment per a formació de façana ventilada amb 
plaques de fibrociment tipo STRUCTURA de EURONIT o 
equivalent, de 8 mm de gruix, amb fixacions vistes amb 
reblons tipus alu/inox. a una subestructura lleugera 
formada per mènsules de regulació fixades a la paret i 
perfils verticals d'acer galvanitzat tipus omega, separats 
600 mm com a màxim. Reblons amb distància màxima de 
600 mm. vertical i horitzontalment, amb dos punts de fixes 
per placa i els altres troquelats per a dilatacions

0044 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU03 Perfil escopidor de planxa d'alumini de 1,2 mm de gruix i 
desenvolupament màxim de 250 mm

0045 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU13 Remat de paret d'alumini anoditzat plata de 1,5 mm de 
gruix, desenvolupament màxim de 600 mm. sistema FVC 
o equivalent, fixat a L d'acer galvanitzat ancorada a la 
façana ventilada i al mur

0046 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU31 Revestiment brancal i/o llinda de façana ventilada amb 
plaques de fibrociment tipo ESTRUCTURA de EURONIT 
o equivalent, de 8 mm de gruix, fixada per doble perfil 
d'acer galvanitzat ancorat a la façana ventilada i al 
premarc. 

0047 No té dades mediambientals Envolupant E83QUU01 Revestiment part superior de patis d'instal·lacions amb 
planxa d'acer galvanitzat llisa plegada, de gruix 1,2 mm de 

 gruix, col.locada amb fixacions mecàniques
 

0048 No té dades mediambientals Compartimentació E844101A Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 
mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb 
suspensió autoanivelladora de barra roscada

0049 No té dades mediambientals Compartimentació E844RR53 Cel ras format per dues plaques de guix laminat per a 
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult 
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

0050 No té dades mediambientals Compartimentació E844UU01 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a 
revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult 
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada
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0051 No té dades mediambientals Compartimentació E845RR52 Cel ras amb plaques de DM ignífug Bs1,d0 per pintar de 

60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras 
desmuntable amb entramat vist

0052 No té dades mediambientals Acabats interiors E865RR12 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de 
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, ignífug 
amb certificat Bs1,d0, de19 mm de gruix xapat amb fusta 
de cirerer per una cara i amb xapa laminada de rebuig per 
l'altre, col.locat amb fixacions mecàniques

0053 No té dades mediambientals Acabats interiors E865RR13 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de 
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, ignífug 
amb certificat Bs1,d0, de19 mm de gruix xapat amb 
melamina una cara i amb xapa laminada de rebuig per 
l'altre, encolat a parament

0054 No té dades mediambientals Compartimentació E865RR50 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el 
foc, de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 
0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible, 
rejuntada amb pasta de morter sec per a reblert i aïllament 
de junts i forats i suportada amb un entramat metàl.lic 
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada.

0055 No té dades mediambientals Compartimentació E865RR51 Trampella de registre, de 600x600 mm de placa de silicat 
càlcic amb additius, de protecció contra el foc, EF90, de 
25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 
W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible, 
col.locada

0056 No té dades mediambientals Acabats interiors E865U1A0 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de 
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, 
ignífug, de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions 
mecàniques

0057 No té dades mediambientals Acabats interiors E86AU020 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer 
inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix, acabada polida, 
col·locada amb fixacions

0058 No té dades mediambientals Estructura E894Z00X Pintat ignífug de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues 
capes d'imprimació antioxidant, i pintat a l'obra amb una 
capa de pintura intumescent amb un espessor no inferior 
a 2500 micres (medició segons perfil teòric)

0059 No té dades mediambientals Estructura E894Z0PX Pintat ignífug de perfils d'acer, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant de diferent color (medit segons 
perfil teòric).

0060 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR10 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura 
plàstica amb certificat Bs1,d0 amb acabat llis, amb una 
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

0061 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR11 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica 
amb certificat Bs1,d0amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat

0062 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR14 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura 
plàstica amb certificat Bs1,d0 amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d'acabat

0063 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR15 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic 
amb certificat Bs1,d0, amb una capa segelladora i dues 
d'acabat

0064 No té dades mediambientals Compartimentació E89AUU01 Pintat de paraments de vidre, a l'esmalt sintètic, amb dues 
capes d'acabat

0065 No té dades mediambientals Acabats interiors E8A8UU01 Envernissat de paraments verticals de fusta, al vernís de 
poliuretà Bs1,d0, amb una capa de protector insecticida-
fungicida, una segelladora i dues d'acabat, amb la 
superfície mat

0066 No té dades mediambientals Envolupant E8J9U010 Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 
0,70 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a 
màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions 
mecàniques

0067 No té dades mediambientals Envolupant E8J9U011 Coronament de pared amb planxa d'acer galvanitzat de 
0,70 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a 
màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions 
mecàniques.
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0068 No té dades mediambientals Envolupant E8J9U012 Coronament de pared amb planxa d'acer galvanitzat de 

0,70 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a 
màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions 
mecàniques.

0069 No té dades mediambientals Envolupant E8K3UU41 Escopidor de d'alumini anoditzat plata de 1,5 mm de gruix, 
desenvolupament màxim de 500 mm. sistema FCV o 
equivalent, fixat a una L d'acer galvanitzat ancorada a la 
façana ventilada i al bastiment de base

0070 No té dades mediambientals Envolupant E8K9UU01 Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de 
gruix, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, amb 
dos plecs, col.locat amb fixacions mecàniques

0071 No té dades mediambientals Envolupant E936Z70X Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix

0072 No té dades mediambientals Envolupant E936Z71X Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix

0073 No té dades mediambientals Acabats interiors E93AUU01 Capa de morter donant pendents, de 3 cm de gruix 
promig, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l

0074 No té dades mediambientals Acabats interiors E9C1RR01 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, 
preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per 
a ús interior intens

0075 No té dades mediambientals Acabats interiors E9G1EB20 Paviment de morter autonivellant de 4 cm de gruix de 
DUROPAVI, SL o equivalent

0076 No té dades mediambientals Acabats interiors E9G2RR01 Paviment vinílic de la marca GERFLOR Brazilia SD o 
equivalent, flexible, multicapa de 2.2 mm de gruix en 
rotlles de 2m d'ample. Capa d'ús d'1mm. de PVC pur 
calandrat. Revers 1,2 mm compacte reforçat amb malla 
de fibra de vidre. Resistència  a l'abrassió segons EN 
660.1 de 0.08 mm. (grup T). Superfície d'estructura 
antilliscant per peus nus sobre superfícies humides. 
Tractament bacteriostàtic i fungiestàtic SANOSOL. 
Resistència al foc: B2s 1. Inclou peces especials per 
formació de mitges canyes (codi 4038, 20x20 mm), 
remats amb parets (codi 4022, 5x28 mm. color a escollir), 
canvis de paviment  (perfil connexió P1509, codi 3656). 
Totalment col.locat i en funcionament segons plànols de 
detall. Color a escollir

0077 No té dades mediambientals Envolupant E9GZRE01 Acabat de paviment de formigó lliscat amb remolinador 
mecànic, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

0078 No té dades mediambientals Acabats interiors E9JCU100 Pelfut de goma-pics de gruix 15 mm, col.locat sense 
adherir

0079 No té dades mediambientals Acabats interiors E9JZUU02 Perfil perimetral d'acer inoxidable en forma de Z de 
20+50+20 mm i 1 mm de gruix col·locat amb fixacions 
mecàniques per a encontre entre paviments de diferent 
material

0080 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Q1UU01 Parquet industrial de fusta de 10 mm de gruix, col.locat 
adherit amb cautxú sintètic i de resistència tèrmica  menor 
o igual a 0,1

0081 No té dades mediambientals Acabats interiors E9U7UU10 Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 10 mm de 
gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d´alçària, 
col.locat amb tacs d´expansió i cargols

0082 No té dades mediambientals Acabats interiors E9VZU001 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de 
consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 
mm

0083 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z3RR01 Pintat de sòcol de DM amb dues capes d'esmalt Bs1,d0

0084 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z3UU01 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de 
poliuretà Bs1,d0
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0085 No té dades mediambientals Envolupant E9Z4Z12X Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades 

de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i 
manipulada a taller UNE 36 092 i amb barres corrugades 
B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part 
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i 
elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres 
embegudes i planes i creuetes.

0086 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z5UU01 Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària 
mitjana, amb perfil MIGUA de MECANOTUBO o 
equivalenti, per a solicitacions normals, col.locant 
previament el suport

0087 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z5UU02 Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària 
mitjana, amb perfil MIGUTAN de MECANOTUBO o 
equivalenti, per a zones humides, col.locant previament el 
suport

0088 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU01 Porta model S7, d'acer galvanitzat i esmaltat, d'una fulla 
corredissa de 3,65x1,97 m, amb bastidor de tub d'acer de 
40x20x1,5 i 40x40x2 mm, travesser i barrots verticals de 
tub d'acer de 40x20x1,5 mm cada 10 cm, amb elemnts de 
penjar i tancar, col.locada

0089 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU02 Conjunt model S8, format per quatre portes de xapa d'acer 
galvanitzat esmaltades, d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 5,00x2,30 m, amb bastidor i travessers de tub 
d'acer de 40x20x1,5 mm, planxa d'acer galvanitzat 
esmaltades d'1 mm de gruix, i bastiment galvanitzat i 
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

0090 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU03 Porta model S9, d'acer galvanitzat esmaltat, de dues fulles 
batents per a un buit d'obra de 1,50x2,30 m, amb bastidor 
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots horitzontals de 
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb ferratges i elements de 
tancat i penjar, col.locada

0091 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU04 Porta model S10, d'acer galvanitzat esmaltat, de quatre 
fulles batents per a un buit d'obra de 2,35x2,00 m, amb 
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots 
horitzontals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb 
ferratges i elements de tancat i penjar, col.locada

0092 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU05 Porta model S12 d'acer, de dues fulles batents per a un 
buit d'obra de 1,82x2,10 m, amb bastidor de tub d'acer de 
40x40x3 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de 
gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer 
conformada en fred, panys de Companyia, col.locada

0093 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU10 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 
150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 
mm, dues planxes perforades d'acer esmaltades d'1 mm 
de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer 
conformada en fred, col.locada

0094 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UA14 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
part fixa de sandwich d'alumini i reixa, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 14a, 
dimensions 3,70x2,42 m

0095 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UA21 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
21a, dimensions 2,97x2,80m
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0096 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UB21 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
21b, dimensions 3.35x2,80m

0097 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UC21 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
21c, dimensions 2,93x2,80m

0098 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU06 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 5, 
dimensions 2,40x2,50 m

0099 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU07 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 7, dimensions 4,89x2,50 m

0100 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU08 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 8, 
dimensions 2,05x2,30 m

0101 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU09 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 9, 
dimensions 1,25x1,80 m

0102 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU10 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
10, dimensions 0,96x2,50+0,30 m

0103 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU11 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
11, dimensions 4,24x2,50+0,30 m
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0104 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU12 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 12, dimensions 6,35x1,80 m

0105 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU13 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 13, dimensions 6,17x1,80 m

0106 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU14 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
fixes i finestres tipus Hervent o equivalent, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 14, dimensions 
6,17x2,42 m

0107 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU15 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
15, dimensions 2,20x2,42 m

0108 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU16 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
en angle, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
fixes, sòcol de sandwich d'alumini i cantonera, elaborada 
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 16, dimensions 
2,56+1,08x2,42 m

0109 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU17 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
17, dimensions 2,16x2,50 m

0110 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU18 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes i 
tipus Hervent o equivalent, elaborada amb perfils de preu 
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 18, dimensions 6,25x2,80 m

0111 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU19 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles fixes, elaborada 
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 19, dimensions 
3,02x2,80 m
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0112 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU20 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
20, dimensions 2,05x2,19 m

0113 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU22 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
22, dimensions 2,63x3,52 m

0114 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU23 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses i 
sandwich d'alumini superior, elaborada amb perfils de 
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 23, dimensions 
2,59x2,50+0,30 m

0115 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU24 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
24, dimensions 1,76x1,25 m

0116 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU25 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
25, dimensions 0,75x2,50 m

0117 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU26 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
26, dimensions 0,88x1,60 m

0118 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU27 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
tipus Hervent o equivalent i folrat pilars, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 27, dimensions 
8,88x2,20+0,30  m

0119 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU28 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
amb dos angles, col.locada sobre bastiment de base, amb 
fulles fixes i sòcol de sandwich d'alumini i cantoneres, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model P 28, 
dimensions (5.66+2,21+2,21)x2,50+0,30  m
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0120 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU29 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
fixes i tipus Hervent o equivalent i folrat de pilars, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
29, dimensions 8,88x2,50+0,30  m

0121 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU30 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
amb dos angles, col.locada sobre bastiment de base, amb 
fulles batents i fixes, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 30, dimensions 
(5,62+2,21+2,21)x2,50+0,30  m

0122 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU31 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
31, dimensions 0.98x2,09  m

0123 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU32 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
32, dimensions 1,39x2,09  m

0124 No té dades mediambientals Compartimentació EAFAUU28 Porta d'alumini lacat, model P28, de dues fulles vidrieres, 
una fixa i l'altre corredissa d'obertura automàtica amb 
detector de presència, guies, caixó tapamecanismes 
d'alumini lacat, biga de suportació dels mecanismes i  
elements de tancar, col·locada, connectada a centraleta 
d'incendis (obertura al disparar-se l'alarma, connectada al 
subministre elèctric preferent) i amb obertura des del 
taulell de recepció. Tipus MANUSA o equivalent. 
Dimensions totals aproximades 2,60x2,50+0,30 m

0125 No té dades mediambientals Compartimentació EAM1UU01 Guixeta de dues fulles corredisses de vidre laminar de 
seguretat 5+5 amb butil transparent, sobre guies d'acer 
inoxidable encastades a la fusteria, dimensions de pas 
0,90x 0,81 m. 

0126 No té dades mediambientals Compartimentació EAM1UU02 Finestra tipus guillotina de vidre laminar de seguretat 5+5 
amb butil transparent, amb contrapesos i guies d'acer 
inoxidable encastatss a la fusteria, dimensions de pas 
2,01x 0,74 m. 

0127 No té dades mediambientals Envolupant EAN5UU30 Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 60x20 mm, 

0128 No té dades mediambientals Compartimentació EAN5UU33 Bastiment de base per a portes tallafoc, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 60x40 mm, 

0129 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDRR01 Element de fusteria interior: Bastiment de fusta de pi roig , 
porta batent de bastidor de pi aplacat per les dues cares 
amb xapat de fusta de cirerer de 40x20 mm,  tapetes de 
DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, condemna, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament.  Dimensions de pas 
0,70x2,10 m, aproximades

Pàgina 11 de 17

Incidències del TCQGMA

Núm. Incidència Activitat Codi Descripció
0130 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUB14 Element de fusteria interior model P14b: Vidriera de fusta 

de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  tot per a 
envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, 
ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana 
de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 1,65x2,50+0,30 m

0131 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU01 Element de fusteria interior model P1: Bastiment d'acer 
tipus KIT FUTURA de KRONA o equivalent , porta 
corredissa de bastidor de pi aplacat per les dues cares 
amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM 
hidròfug per a pintar, roseta de 200x200 mm, condemna, 
tiradors, guies, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,87x2,04 m

0132 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU02 Element de fusteria interior model P2: Bastiment d'acer 
tipus KIT FUTURA de KRONA o equivalent , porta 
corredissa de bastidor de pi aplacat per les dues cares 
amb tauler de DM hidròfug per a pintar, tapetes de DM 
hidròfug, per a pintar, roseta de 200x200 mm, condemna, 
tiradors, guies, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 1,10x2,03 m

0133 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU03 Element de fusteria interior model P3: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta de dues fulles batents asimètriques, de 
bastidor de pi aplacat per les dues cares amb tauler de 
DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta 
de 200x200 mm, pany, condemna, tiradors, ferratges i 
cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat 
mecànicament. Dimensions de pas 1,44x2,00 m

0134 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU04 Element de fusteria interior model P4: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 1,18x2,01 m

0135 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU05 Element de fusteria interior model P5: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,80x2,01 m

0136 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU06 Element de fusteria interior model P6: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,90x2,01 m

0137 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU07 Element de fusteria interior model P7: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,90x1,99 m

0138 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU08 Element de fusteria interior model P8: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 1,04x2,00 m
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0139 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU09 Element de fusteria interior model P9: Bastiment de fusta 

de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic 
format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de 
catró.guix. Dimensions de pas 0,90x2,44 m

0140 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU10 Element de fusteria interior model P10: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, tot per a 
envernissar. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm 
i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals 
aproximades 2,86x2,50 m

0141 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU11 Element de fusteria interior model P11: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una 
finestra del tipus guixeta de vidres corredissos, tot per a 
envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, 
ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana 
de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 1,85x2,50 m

0142 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU12 Element de fusteria interior model P12: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  una porta 
d'una fulla batent formades per bastidor de pi roig aplacat 
per les dues cares amb tauler de DM xapat de fusta de 
cirerer, tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, 
pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls 
de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 6,35x2,50+0,30 m

0143 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU13 Element de fusteria interior model P13: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug xapat de fusta de 
cirerer,  tapetes de fusta de cirerer, roseta de 200x200 
mm, pany, condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions de pas 0,89x2,10m

0144 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU14 Element de fusteria interior model P14: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  dues 
portes  de dues fulles batents formades per bastidor de pi 
roig aplacat per les dues cares amb tauler de DM xapat de 
fusta de cirerer, pont fònic a la part superior del cel ras, tot 
per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, 
ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana 
de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 19,23x2,50+0,30 m

0145 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU15 Element de fusteria interior model P15: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, pont fònic 
a la part superior del cel ras, tot per a envernissar, roseta 
de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
19,36x2,50+0,30 m
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0146 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU16 Element de fusteria interior model P16: Vidriera de fusta 

de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, dues 
fulles batents i una fixe, tot per a envernissar, roseta de 
200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
2,20x2,60+0,20 m

0147 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU17 Element de fusteria interior model P17: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta 
d'una fulla batent, pont fònic a la part superior del cel ras, 
tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 2,99x2,50+0.30 m

0148 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU18 Element de fusteria interior model P18: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta 
d'una fulla batent, pont fònic a la part superior del cel ras, 
tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 3,20x2,50+0,30 m

0149 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU19 Element de fusteria interior model P19: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta de 
dues fulles batents, pont fònic a la part superior del cel 
ras, tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 5,55x2,50+0,30 m

0150 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU20 Element de fusteria interior model P20: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, ,marc de 
pas lateral, dues guixetes de vidre corredisses i la resta 
fixe, tot per a envernissar. Pont fònic format per llana de 
roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions 
totals aproximades 4.22x2,50+0,30 m

0151 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU21 Element de fusteria interior model P21: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta 
d'una fulla batent, tot per a envernissar, roseta de 
200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
1,53x2,50+0,30 m

0152 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU22 Element de fusteria interior model P22: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una porta 
d'una fulla batent, resta fixe, tot per a envernissar, roseta 
de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
2,81x2,50+0,30 m
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0153 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU23 Element de fusteria interior model P23: Vidriera de fusta 

de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una porta 
de dues fulles batents i una fixa, tot per a envernissar, 
roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols 
d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat 
mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 
mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals 
aproximades 2.48x2,50+0,30 m

0154 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU24 Element de fusteria interior model P24: Porta cega d'una 
fulla batent, targes lateral i superior formades per bastidor 
de fusta de pi roig, aplacat amb tauler de DM de 6 mm per 
les dues cares i xapat amb fusta de cirerer per 
envernissar, fixada a paviment sostre i parets, roseta de 
200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions totals aproximades 1,20x2,50+0,30 m

0155 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU55 Envà mòbil acústic ROLLINGWALL serie 1.000 o 
equivalent, monodireccional i perfileria oculta de NOTSON 
o equivalent. Dimensions: gruix 100 mm, llargària 5.500 
mm, alçària 2.500 mm, Acabats: tauler xapat de 
melamina, perfileria i carril d'alumini anoditzat mate 
natural. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i 
dues plaques de catró.guix.

0156 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU04 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, de dues fulles batents 
asimètriques, per a una llum de 1.300x2.000 mm, model 
TURIA i bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, mirilla 
rectangular de 250x400 mm EI2-60 instal·lada, pany 
antipànic d'embutir TESA o equivalent, escut-manivela i 
cilindre de llautó, joc de manetes SENA o equivalent amb 
placa cuadrada d'acer inoxidable, tancaportes aeri 
TELESCO DELTA FLEXI  S/RETENCION P o equivalent, 
selector de tancament de fulla DICTATOR o equivalent, 
per a pintar, col.locada. Model P4 de la planilla de fusteria 
interior. Tipus P4. Inclou suplement en L de xapa d'acer 
de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0157 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU06 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-30, d'una fulla batent, per a 
una llum de 900x2.000 mm, model TURIA i bastiment CS-
5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, 
escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes SENA o 
equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per 
pintar, col.locada. Model P6 de la planilla de fusteria 
interior.Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm 
de l'ample de la paret.

0158 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU07 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a 
una llum de 900x2.000 mm, model TURIA i bastiment CS-
5 ANTIFINGER o equivalent, mirilla rectangular de 
250x400 mm EI2-30, pany antipànic d'embutir TESA o 
equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i 
cilindre de llautó, joc de manetes SENA o equivalent amb 
placa cuadrada d'acer inoxidable, tancaportes aeri 
TELESCO DELTA FLEXI  S/RETENCION P o equivalent, 
per a pintar, col.locada. Model P7 de la planilla de fusteria 
interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm 
de l'ample de la paret.

0159 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU08 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-30, d'una fulla batent, per a 
una llum de 1.100x2.000 mm, model TURIA i bastiment 
CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau 
mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer 
inoxidable, per a pintar, col.locada. Model P8 de la planilla 
de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer 
de 1.5 mm de l'ample de la paret.

Pàgina 15 de 17

Incidències del TCQGMA

Núm. Incidència Activitat Codi Descripció
0160 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU25 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a 

una llum de 900x2.500 mm, model TURIA i bastiment CS-
5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, 
escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes SENA o 
equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per 
pintar col.locada. Model P25 de la planilla de fusteria 
interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm 
de l'ample de la paret.

0161 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU26 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, de dues fulles batents, 
per a una llum de 1.600x2.000 mm, model TURIA i 
bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau 
mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer 
inoxidable, per a pintar, col.locada. Model P26 de la 
planilla de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa 
d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0162 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU27 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla corredissa de 
2.300x2.800 mm, i una porta batent incorporada, 
construída segons normativa i homologació vigents, 
sistema de tancament amb guia superior recta i contrapès 
lateral, inclòs accionament del tancament per electroimà o 
fusible tèrmic, amortidor d'impacte, per a pintar, col.locada 
i en funcionament. Model P27 de la planilla de fusteria 
interior.

0163 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU29 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a 
una llum de 1.200x1.000 mm, model TURIA i bastiment 
CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau 
mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer 
inoxidable, per pintar col.locada. Model P29 de la planilla 
de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer 
de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0164 No té dades mediambientals Envolupant EASAUU97 Pany de cop i clau per a porta vidriera d'alumini, col·locat

0165 No té dades mediambientals Envolupant EASAUU98 Maneta extraïble, col·locada
0166 No té dades mediambientals Envolupant EASAUU99 Pany antipànic d'embutir TESA o equivalent,  per a 

connectar a la alarma, col.locat
0167 No té dades mediambientals Envolupant EAVJUU01 Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o 

equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet orientables, 
lacades color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  
extrusionat lacades en el mateix color de la persiana, tapa 
de replegament, accionament a motor, dimensions 
1,80x2,20 m, col.locada

0168 No té dades mediambientals Envolupant EAVJUU02 Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o 
equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet orientables, 
lacades color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  
extrusionat lacades en el mateix color de la persiana, tapa 
de replegament, accionament a motor, dimensions 
0,90x2,20 m, col.locada

0169 No té dades mediambientals Envolupant EAVZUU01 Comandament motoritzat, per a persianes entre 180 i 215 
cm d'amplària, amb cablejat fins a persiana per alimentar 
el motor, motor amb receptor via radio tipus simu-
z15c/FRS o equivalent, emisor de paret FRI per FRS via 
radio (amb piles), col.locat funcionant.

0170 No té dades mediambientals Envolupant EB12UU49 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants 
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 49 cm d'alçària, 
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella

0171 No té dades mediambientals Envolupant EB12UU85 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants 
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 85 cm d'alçària, 
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella
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0172 No té dades mediambientals Envolupant EB12UU90 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants 

cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, 
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella

0173 No té dades mediambientals Compartimentació EB12UU99 Barana d'acer, per escala, amb passamà, travesser 
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, 
de 100 cm d'alçària, amb pipetes i escut circular, fixada 
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

0174 No té dades mediambientals Envolupant EB32U188 Gelosia de llistons de 45x93 mm. de fusta de pi roig 
tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-fungicida a 
base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur 
o equivalent, col·locats amb fixacions mecàniques d'acer 
inoxidable. 

0175 No té dades mediambientals Compartimentació EB32U288 Cel ras de gelosia de llistons de 45x45 mm. de fusta de pi 
roig tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-
fungicida a base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, 
tipus Lasur o equivalent, col·locats sobre enrastrellat del 
mateix tipus de llistons i amb suspensió i fixacions 
mecàniques d'acer inoxidable. 

0176 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU86 Model de fusteria S-6, gelosia de llistons de 45x93 mm. de 
fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector 
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua acabat 
mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, amb porta d'iguals 
característiques, amb ferratges d'acer inoxidable i maneta 
extraible, col·locats amb fixacions mecàniques d'acer 
inoxidable. Dimensions 6,23x3,58 m

0177 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU87 Model de fusteria S-5, dos trams, gelosia de llistons de 
45x93 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb 
protector insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua 
acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, amb porta 
d'iguals característiques, amb ferratges d'acer inoxidable i 
maneta extraible, col·locats amb fixacions mecàniques 
d'acer inoxidable. Dimensions 19,00x3,55 m

0178 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU88 Model de fusteria S-4, gelosia de llistons de 45x93 mm. de 
fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector 
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua acabat 
mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, col·locats amb 
fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Dimensions 
9,85x2,30 m

0179 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU98 Estructura lleugera de tubs d'acer galanitzat de 45x45x4 
mm, col·locats cada 900 mm, fixats amb cartel·les d'acer 
galvanitzat ancorades a la paret amb tacs químics

0180 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU99 Gelosia de llistons de 45x45 mm. de fusta de pi roig 
tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-fungicida a 
base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur 
o equivalent, col·locats amb fixacions mecàniques d'acer 
inoxidable, sobre estructura estructura d'acer

0181 No té dades mediambientals Envolupant EC1FU010 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de 
seguretat incolor, amb classificació de resistència a 
l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 
mm i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini

0182 No té dades mediambientals Acabats interiors EQ51UU99 Silestone o equivalent per a tapetes, de 20 mm de gruix i 
50 a 150 mm d'amplària, col.locat amb morter adhesiu

0183 No té dades mediambientals Envolupant H152UU01 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de 
cinturons de seguretat, amb cable trenat de fils d'acer 
inixidable 10 mm de D, suports d'acer inoxidable i 
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó 
de seguretat
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A.2.2.1. Informació mediambiental obtinguda amb el TCQGMA 



Llistat d'informació mediambiental obtinguda amb el TCQGMA

Núm. Activitat Partida Import % PEM TCQGMA Banc BEDEC? Informació MA? Descripció
0001 Envolupant 1936Z73X 9.263,05 € 0,32% Incidència No No Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm de 

gruix
0002 Moviment de terres E2211022 6.487,60 € 0,22% Correcte Sí Sí Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
0003 Moviment de terres E221F422 3.016,73 € 0,10% Incidència No No Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica sobre camió
0004 Moviment de terres E2225422 13.070,21 € 0,45% Incidència No No Excavació de rases i pous de fins a 5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió
0005 Moviment de terres E2241100 1.260,02 € 0,04% Correcte Sí Sí Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
0006 Moviment de terres E2251772 2.592,78 € 0,09% Correcte Sí Sí Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació 

del 95% del PN
0007 Envolupant E225T002 649,32 € 0,02% Correcte Sí Sí Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN
0008 Moviment de terres E242B039 4.426,05 € 0,15% Incidència No No Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 

15 km
0009 Moviment de terres E2A11000 5.185,55 € 0,18% Correcte Sí Sí Subministrament de terra seleccionada d'aportació
0010 Enderrocs E2R65039 331,56 € 0,01% Correcte Sí Sí Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0011 Moviment de terres E2R65039 7.888,39 € 0,27% Correcte Sí Sí Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0012 Moviment de terres E2R65039 9.459,81 € 0,33% Correcte Sí Sí Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0013 Moviment de terres E2R65039 11.831,92 € 0,41% Correcte Sí Sí Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0014 Enderrocs E2RA1200 79,47 € 0,00% Incidència No No Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0015 Moviment de terres E2RA1200 1.890,67 € 0,07% Incidència No No Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0016 Moviment de terres E2RA1200 2.267,31 € 0,08% Incidència No No Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0017 Moviment de terres E2RA1200 2.835,85 € 0,10% Incidència No No Disposició controlada a monodipòsit, de terres
0018 Estructura E31521G3 74.913,46 € 2,59% Correcte Sí Sí Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat amb cubilot
0019 Estructura E31522H3 22.706,29 € 0,78% Correcte Sí Sí Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 

20 mm, abocat amb cubilot
0020 Estructura E31B4000 12.412,27 € 0,43% Correcte Sí Sí Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
0021 Estructura E31DC100 245,85 € 0,01% Correcte Sí Sí Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
0022 Estructura E32515H3 14.209,75 € 0,49% Correcte Sí Sí Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
0023 Estructura E32B400P 19.663,78 € 0,68% Correcte Sí Sí Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades 

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
0024 Estructura E32D1A03 6.925,24 € 0,24% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de 

base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m
0025 Estructura E32D1A23 12.459,79 € 0,43% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de 

base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
0026 Estructura E38515H3 7.473,62 € 0,26% Correcte Sí Sí Formigó per a traves i pilarets, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20, abocat 

amb cubilot
0027 Estructura E38B4000 10.350,91 € 0,36% Correcte Sí Sí Armadura per a traves i pilarets AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

0028 Estructura E38D1100 7.361,49 € 0,25% Correcte Sí Sí Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets
0029 Estructura E3Z112Q1 3.663,46 € 0,13% Incidència No No Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
0030 Estructura E3Z112Q1 1.558,90 € 0,05% Incidència No No Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
0031 Estructura E4415162 669,45 € 0,02% Incidència No No Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i 

col·locat a l'obra. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura anticorrosió. Inclou part proporcional de soldadures, 
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. 

0032 Envolupant E441F135 686,24 € 0,02% Correcte Sí Sí Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats laminats en 
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 
l'obra amb soldadura
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0033 Envolupant E442J035 220,05 € 0,01% Correcte Sí Sí Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge, en perfils foradats laminats en calent 

sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 
soldadura

0034 Envolupant E444F335 1.353,43 € 0,05% Correcte Sí Sí Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça composta, en perfils foradats 
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb soldadura

0035 Estructura E44R1120 123,16 € 0,00% Incidència No No Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-
1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.

0036 Estructura E45118H3 4.026,81 € 0,14% Correcte Sí Sí Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot

0037 Estructura E45218H3 13.417,48 € 0,46% Correcte Sí Sí Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot

0038 Estructura E45318H3 6.854,26 € 0,24% Correcte Sí Sí Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot

0039 Estructura E45C18H4 112.309,69 € 3,88% Correcte Sí Sí Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
bomba

0040 Envolupant E45CJAB3 450,91 € 0,02% Correcte Sí Sí Formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, 
abocat amb cubilot

0041 Estructura E45CZ6GM 2.722,36 € 0,09% Incidència No No Formigó per a lloses inclinades d'escales, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba, manguera, ajuda de grua i vibratge mecànic. Inclou part proporcional de 
formació de graons amb el mateix formigó armat. 

0042 Estructura E4B14000 6.827,37 € 0,24% Correcte Sí Sí Armadura per a pilars AP500 SD  d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
0043 Estructura E4B24000 17.152,27 € 0,59% Correcte Sí Sí Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
0044 Estructura E4B36000 17.437,10 € 0,60% Correcte Sí Sí Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
0045 Estructura E4BC4000 3.643,53 € 0,13% Correcte Sí Sí Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 

N/mm2
0046 Estructura E4BC4000 170.131,78 € 5,88% Correcte Sí Sí Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 

N/mm2
0047 Envolupant E4BCDACC 287,44 € 0,01% Correcte Sí Sí Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller
0048 Estructura E4BP1116 89,28 € 0,00% Correcte Sí Sí Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu  d'adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
0049 Estructura E4D11123 9.244,67 € 0,32% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el 

formigó vist, d'alçària fins a 3 m
0050 Estructura E4D21A03 904,54 € 0,03% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, 

encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
0051 Estructura E4D21A23 21.682,05 € 0,75% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, 

encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
0052 Estructura E4D3D523 22.841,00 € 0,79% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el 

formigó vist, a una alçària <= 3 m
0053 Estructura E4DC1D00 110.197,67 € 3,81% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
0054 Envolupant E4DC1D00 204,62 € 0,01% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
0055 Estructura E4DC1D02 9.803,64 € 0,34% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler 

fenòlic per a deixar el formigó vist
0056 Estructura E4DCAD02 4.860,03 € 0,17% Correcte Sí Sí Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat 

amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
0057 Estructura E4F2Z59X 4.323,75 € 0,15% Incidència No No Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x7.5 cm i una resistència a compressió de 

20 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l. 

0058 Envolupant E4F71N11 2.147,53 € 0,07% Correcte Sí Sí Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un 
moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret

0059 Envolupant E4F7PL11 550,42 € 0,02% Correcte Sí Sí Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada 
amb el mateix morter de la paret

0060 Envolupant E4F7VL11 1.159,42 € 0,04% Correcte Sí Sí Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada 
amb el mateix morter de la paret

0061 Envolupant E5113391 5.773,00 € 0,20% Correcte Sí Sí Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, 
col·locat sense adherir
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0062 Envolupant E511PJFC 12.456,40 € 0,43% Correcte Sí Sí Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de 

mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb 
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0063 Envolupant E511UU07 2.645,17 € 0,09% Incidència No No Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de riu de 35 a 50 mm de diàmetre de 100 mm de gruix, zones 
de 0,50 m i 1,00 m d'amplària, col.locat sense adherir

0064 Compartimentació E51ZUU01 13.055,31 € 0,45% Incidència No No Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l

0065 Envolupant E545P336 2.679,58 € 0,09% Incidència No No Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades galvanitzada i lacada de color estàndard amb nervis 
separats entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb 
pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb 
feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

0066 Envolupant E553UU01 4.575,34 € 0,16% Incidència No No Claraboia RESOPAL o equivalent, rectangular, fixa, de metacrilat, formada per,  cúpula i valva interior, per a un 
buit d'obra de 700x1000 mm, col.locada amb fixacions mecàniques

0067 Envolupant E553UU02 8.195,46 € 0,28% Incidència No No Claraboia RESOPAL o equivalent, rectangular, fixa, de policarbonat de triple cel·la, línies d'alumini perforades i 
llises de 38 mm., perfil pla d'alumini anoditzat plata, gomes planes i trapezoidals, cargols auto-roscants rosca 
xapa, col·lovada sobre estructura de tubs de 60x40 mm d'acer galvanitzat, col.locada amb fixacions mecàniques

0068 Envolupant E55984BK 1.651,44 € 0,06% Correcte Sí Sí Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat de 
290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0069 Envolupant E5Z15A2B 1.629,91 € 0,06% Correcte Sí Sí Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

0070 Acabats interiors E5Z15A2B 1.511,74 € 0,05% Correcte Sí Sí Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

0071 Envolupant E5Z15N30 19.965,66 € 0,69% Correcte Sí Sí Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

0072 Envolupant E5Z26D31 5.297,54 € 0,18% Correcte Sí Sí Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb 
acabat remolinat

0073 Envolupant E5ZD5DC4 7.288,13 € 0,25% Correcte Sí Sí Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40 cm de 
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

0074 Envolupant E5ZFU099 160,00 € 0,01% Incidència No No Gàrgola de tub d'acer galvanitzat de D. 60 mm, i 55 cm de llargària, col.locada amb fixacions mecàniques
0075 Envolupant E5ZH5DJ4 377,72 € 0,01% Correcte Sí Sí Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions 

mecàniques
0076 Envolupant E5ZH5DP4 393,40 € 0,01% Correcte Sí Sí Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions 

mecàniques
0077 Envolupant E612B51K 26.593,20 € 0,92% Correcte Sí Sí Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, 

de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II
0078 Compartimentació E614HSAK 1.361,09 € 0,05% Correcte Sí Sí Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma 

UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
0079 Compartimentació E614TK1K 1.070,80 € 0,04% Correcte Sí Sí Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
0080 Compartimentació E6184L6K 30.996,94 € 1,07% Correcte Sí Sí Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, 

segons la norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland 
amb filler calcari i sorra de pedra granítica

0081 Compartimentació E61Z300H 15.065,11 € 0,52% Correcte Sí Sí Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter 
de ciment

0082 Compartimentació E61ZQ025 11.419,23 € 0,39% Correcte Sí Sí Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 
mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

0083 Envolupant E6Z1333K 340,32 € 0,01% Incidència No No Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i de més 
de 2 i fins a 3 m de llargària, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0084 Acabats interiors E7614A06 2.180,70 € 0,08% Correcte Sí Sí Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 
col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

0085 Envolupant E763200L 16.352,22 € 0,56% Correcte Sí Sí Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada 
no adherida
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0086 Envolupant E763UU02 15.142,01 € 0,52% Incidència No No Membrana impermeabilitzant termoelàstica de policlorur de vinil plastificat norma UNE 104-416-92, 

ALKORPLAN 35177 o equivalent, armada amb feltre de fibra de vidre, de 1,2 mm. solapada i soldada amb aire 
calent (termofusió), amb doble soldadura, comprobació amb punter i acabat amb cordó de seguretat de PVC 
líquid,col.locada no adherida al soport, excepte en el perfil col·laminat. Resistent a la intempèrie, a les arrels i 
microorganismes.

0087 Envolupant E763UU03 1.887,11 € 0,07% Incidència No No Reforç zona de minvells amb una amplària de 30 cm, amb planxa colaminada de 7 cm d'amplària fixada 
mecànicament a tot el perímetre i als elements sortints de coberta, segellada amb cautxú de silicona i làmina de 
PVC ALKORPLAN 35276 o equivalent amb malla de polièster de 1,2 mm de gruix, solapada i soldada amb 
termofusió, amb doble soldadura, comprobació amb punter i acabat amb cordó de seguretat de PVC líquid. 

 Segons normes UNE 53.165, 53.326, 53.362, 53.358, 53,420

0088 Envolupant E763UU04 130,00 € 0,00% Incidència No No Embocadura per desguassos formada per boquilla de PVC prefabricada amb babero de 10 cm per la soldadura 
per termofusió i rematat amb PVC, col·locada

0089 Envolupant E763UU05 726,50 € 0,03% Incidència No No Caixa registrable KS8 ZINCO o equivalent, d'acer galvanitzat antioxidable, resistent a compressió, classe H 
segons DIN 19599, color gris fosc, alçària 80 mm, dimensions reixat 250x250 mm, dimensions placa 500x500 
mm, col·locada

0090 Envolupant E763UU06 300,00 € 0,01% Incidència No No Element elevador KSA10 ZINCO o equivalent, d'acer galvanitzat antioxidable, per les caixes KS8, alçària 100 
mm, col·locat

0091 Envolupant E763UU08 4.207,02 € 0,15% Incidència No No Manta de protecció i acumulació d'aigua i nutrients ZINCO SSM54 o equivalent, de fibres reciclades de 
polipropilé imputrescibles, segons DIN 18.195, compatible a materials bituminosos, bio i químicament neutral. 
CBR-test segons DIN 54307, resistència al punxonat >2.400 N., inclós solapament de 100 mm i retorns de 200-
300 mm en els perímetres, col.locada

0092 Envolupant E763UU09 13.586,88 € 0,47% Incidència No No Placa drenant i retenció d'aigua tipus FLORADRIN FD 25 o equivalent, de polietilé reciclat i resistent a la 
compressió, que acumula aigua en les concavitats i permet, a la part inferior, la circulació d'aigua en tots els 
sentits, segons norma DIN 4095. Obertures especials garanteixen l'airejat i la difusió del vapor d'aigua. 
Dimensions de les plaques 0,96x2,08x0,025 m, resistència a compressió > 250 kN/m2 sense reomplir, 
col·locades

0093 Envolupant E763UU10 1.841,60 € 0,06% Incidència No No Làmina filtrant SF o equivalent, de fibres de polipropilé estable i imputrescible. Permeabilitat Q=150 l/m2 amb 10 
cm.c.a. Resistència Classe 1. Pes 0,10 kg/m2. Dimensions dels rotllos    2X100 m., inclós solapament de 200 
mm i retorns de 200-300 mm en els perímetres,  col·locada

0094 Envolupant E763UU11 10.067,46 € 0,35% Incidència No No Escampat de substrat ZINCO-E o equivalent per a cobertes extensives d'elevada porositat, estable, no 
inflamable i d'alta capacitat drenant, gruix 100 mm. subministrat an Big-Bags, escampat de 20 mm de producte 
reciclat ZINCOLIT o equivalent en superfície, col·locació

0095 Envolupant E763UU12 11.476,24 € 0,40% Incidència No No Planta tipus Sedum en test M-9/11 a raó de 9 u/m2, i plantació
0096 Envolupant E763UU13 3.442,21 € 0,12% Incidència No No Reg per degoteig autocompensat tipus Tech-line o equivalent amb goters situats cada 300 mm, línies 

separades 300 mm aproximadament, part proporcional d'accessoris, válvukes de drenatge i antisifó, instal·lat

0097 Envolupant E763UU14 2.535,00 € 0,09% Incidència No No Automatització del reg formada per programador RAIN BIRD IMAGE o equivalent, de 4 estacions, pluviòmetre 
RAIN CHECK o equivalent, filtre de 1 polzada 120 MESH o equivalent, 4 electrovàlvules de 1 polzada amb 
regulador de cabal i bateria de coure de 28 mm amb 5 sortides, 4 pel reg automàtic i una per les boques de reg, 
part proporcional d'accessoris, instal·lat

0098 Envolupant E763UU15 1.240,35 € 0,04% Incidència No No Boca de reg de metall, d'acoplament ràpid de 3/4 de polzada TORO o equivalent amb tapa i molla inoxidables 
instal·lades cada 20 m aproximadament, part proporcional d'accessoris, instal·lada

0099 Envolupant E763UU16 5.631,00 € 0,19% Incidència No No Manteniment durant sis mesos de tota la coberta ajardinada. Control i regulació del reg, neteja de filtres i 
manteniment de la instal·lació. Arrancat de males herbes, tractaments fitosanitàris, poda i retall d'arbustives, 
reposició de plantes, control i neteja de desguassos i zones de drenatge, retirada de la runa i transport a 
l'abocador o centre de reciclatge

0100 Envolupant E7A24A0L 2.347,56 € 0,08% Correcte Sí Sí Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida
0101 Envolupant E7A24A0L 1.880,53 € 0,06% Correcte Sí Sí Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida
0102 Envolupant E7B11A0L 7.197,99 € 0,25% Incidència No No Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida
0103 Envolupant E7B1UU01 1.612,42 € 0,06% Incidència No No Feltre geotèxtil de poliester, amb fibra curta no teixida amb un pes mig de 300 g/m2, col.locada no adherida

0104 Envolupant E7C21431 8.310,02 € 0,29% Correcte Sí Sí Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió 
>=100 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada 
sense adherir
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0105 Envolupant E7C21433 2.833,92 € 0,10% Correcte Sí Sí Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió 

>=100 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada amb 
morter adhesiu

0106 Envolupant E7C2UU41 14.803,65 € 0,51% Incidència No No Aïllament de planxa de poliestirè extruït, de gruix 40 mm i densitat mínima de 30 kg/m3, col.locades amb 
arandeles de PVC

0107 Envolupant E7CPA800 1.938,42 € 0,07% Incidència No No Panell absorbent prefabricat sandwich de plancha perforada prelacada de 0,8 mm de gruix, llana de roca amb 
vel protector interior i plancha prelacada llisa d'1mm de gruix, de 80 mm gruix, en panell de 450x3000 mm, amb 
material auxiliar de col.locació, tipus IPAMODUL 80 d'Acústica Integral o equivalent, col.locat

0108 Estructura E7J1AUW0 113,76 € 0,00% Correcte Sí Sí Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de 
gruix

0109 Envolupant E7J21181 51,29 € 0,00% Correcte Sí Sí Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del 
junt

0110 Envolupant E7J5121A 128,80 € 0,00% Correcte Sí Sí Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona 
neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

0111 Envolupant E7Z15MD0 4.750,94 € 0,16% Correcte Sí Sí Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0112 Acabats interiors E81131D4 1.548,20 € 0,05% Correcte Sí Sí Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, 

elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
0113 Acabats interiors E81131E1 4.699,89 € 0,16% Correcte Sí Sí Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, 

elaborat a l'obra, deixat de regle
0114 Acabats interiors E81131E2 1.762,31 € 0,06% Correcte Sí Sí Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, 

elaborat a l'obra, remolinat
0115 Envolupant E81135L2 15.479,36 € 0,53% Correcte Sí Sí Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a l'obra, remolinat
0116 Envolupant E81136L2 4.714,24 € 0,16% Correcte Sí Sí Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a l'obra, remolinat
0117 Acabats interiors E812V112 335,44 € 0,01% Incidència No No Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat 

amb guix YF, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol
0118 Acabats interiors E823124V 46.668,05 € 1,61% Incidència No No Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 26 a 45 

peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

0119 Compartimentació E83FUU10 163.995,24 € 5,66% Incidència No No Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 1S21,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants acústics 
CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de junts, 
pasta de junts, llana mineral de 60 mm i 50 kg/m3, cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix per les dues cares

0120 Compartimentació E83FUU11 12.710,59 € 0,44% Incidència No No Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 3S01,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants acústics 
CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de junts, 
pasta de junts, llana mineral de 50 mm i 20 kg/m3, cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix per una cara

0121 Compartimentació E83FUU12 1.472,79 € 0,05% Incidència No No Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 1H11, estructura vertical i horitzontal de fusta 40/60 mm, llana de 
roca perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de junts, pasta de junts, llana mineral 
de 40 mm i 30 kg/m3, cargols i tacs de fixació de l'estructura a sostre i paviment, acabat estès fi i aplacat 
vertical amb placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix per les dues cares

0122 Compartimentació E83FUU13 23.760,33 € 0,82% Incidència No No Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 1S11,formada per canals UW 50/40/0,6 mm , montants acústics 
CW 50/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de junts, 
pasta de junts, llana mineral de 40 mm i 40 kg/m3, cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix per les dues cares

0123 Compartimentació E83FUU14 14.936,69 € 0,52% Incidència No No Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 1S34/E3,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament 
de junts, pasta de junts, llana mineral de 60 mm i 70 kg/m3, cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i 
paviment, acabat estès fi i aplacat vertical amb plaques de fibra-guix de 12,5+10 mm de gruix per les dues 
cares

Pàgina 5 de 15



Llistat d'informació mediambiental obtinguda amb el TCQGMA

Núm. Activitat Partida Import % PEM TCQGMA Banc BEDEC? Informació MA? Descripció
0124 Envolupant E83LUU01 106.198,93 € 3,67% Incidència No No Revestiment per a formació de façana ventilada amb plaques de fibrociment tipo STRUCTURA de EURONIT o 

equivalent, de 8 mm de gruix, amb fixacions vistes amb reblons tipus alu/inox. a una subestructura lleugera 
formada per mènsules de regulació fixades a la paret i perfils verticals d'acer galvanitzat tipus omega, separats 
600 mm com a màxim. Reblons amb distància màxima de 600 mm. vertical i horitzontalment, amb dos punts de 
fixes per placa i els altres troquelats per a dilatacions

0125 Envolupant E83LUU03 9.624,47 € 0,33% Incidència No No Perfil escopidor de planxa d'alumini de 1,2 mm de gruix i desenvolupament màxim de 250 mm
0126 Envolupant E83LUU13 25.921,00 € 0,90% Incidència No No Remat de paret d'alumini anoditzat plata de 1,5 mm de gruix, desenvolupament màxim de 600 mm. sistema FVC 

o equivalent, fixat a L d'acer galvanitzat ancorada a la façana ventilada i al mur
0127 Envolupant E83LUU31 23.980,34 € 0,83% Incidència No No Revestiment brancal i/o llinda de façana ventilada amb plaques de fibrociment tipo ESTRUCTURA de EURONIT 

o equivalent, de 8 mm de gruix, fixada per doble perfil d'acer galvanitzat ancorat a la façana ventilada i al 
premarc. 

0128 Envolupant E83QUU01 3.100,24 € 0,11% Incidència No No Revestiment part superior de patis d'instal·lacions amb planxa d'acer galvanitzat llisa plegada, de gruix 1,2 mm 
 de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques

 

0129 Compartimentació E844101A 33.605,17 € 1,16% Incidència No No Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb 
suspensió autoanivelladora de barra roscada

0130 Compartimentació E844RR53 8.811,10 € 0,30% Incidència No No Cel ras format per dues plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat 
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

0131 Compartimentació E844UU01 3.077,96 € 0,11% Incidència No No Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat 
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

0132 Compartimentació E845RR52 9.087,42 € 0,31% Incidència No No Cel ras amb plaques de DM ignífug Bs1,d0 per pintar de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras 
desmuntable amb entramat vist

0133 Compartimentació E84B3JBB 18.026,84 € 0,62% Correcte Sí Sí Cel ras de plaques d'acer, de mecanització llisa i acabat pintada al forn, de color metàl·lic, de 30x150 cm, 
sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina

0134 Acabats interiors E865RR12 15.120,75 € 0,52% Incidència No No Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, 
ignífug amb certificat Bs1,d0, de19 mm de gruix xapat amb fusta de cirerer per una cara i amb xapa laminada 
de rebuig per l'altre, col.locat amb fixacions mecàniques

0135 Acabats interiors E865RR13 26.332,55 € 0,91% Incidència No No Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, 
ignífug amb certificat Bs1,d0, de19 mm de gruix xapat amb melamina una cara i amb xapa laminada de rebuig 
per l'altre, encolat a parament

0136 Compartimentació E865RR50 484,64 € 0,02% Incidència No No Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 25 mm de gruix, amb una conductivitat 
tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible, rejuntada amb pasta de morter sec per a 
reblert i aïllament de junts i forats i suportada amb un entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora 
de barra roscada.

0137 Compartimentació E865RR51 72,04 € 0,00% Incidència No No Trampella de registre, de 600x600 mm de placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, EF90, 
de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible, 
col.locada

0138 Acabats interiors E865U1A0 660,90 € 0,02% Incidència No No Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, 
ignífug, de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

0139 Acabats interiors E86AU020 2.114,40 € 0,07% Incidència No No Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix, acabada polida, 
col·locada amb fixacions

0140 Envolupant E8940BJ0 657,89 € 0,02% Correcte Sí Sí Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
0141 Estructura E894Z00X 275,31 € 0,01% Incidència No No Pintat ignífug de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació antioxidant, i pintat a l'obra amb 

una capa de pintura intumescent amb un espessor no inferior a 2500 micres (medició segons perfil teòric)

0142 Estructura E894Z0PX 63,29 € 0,00% Incidència No No Pintat ignífug de perfils d'acer, amb dues capes d'imprimació antioxidant de diferent color (medit segons perfil 
teòric).

0143 Envolupant E898MHN0 1.630,88 € 0,06% Correcte Sí Sí Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora 
i 2 capes d'acabat llis

0144 Acabats interiors E898RR10 2.477,55 € 0,09% Incidència No No Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb certificat Bs1,d0 amb acabat llis, amb 
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

0145 Acabats interiors E898RR11 18.563,47 € 0,64% Incidència No No Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb certificat Bs1,d0amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat

0146 Acabats interiors E898RR14 15.896,94 € 0,55% Incidència No No Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb certificat Bs1,d0 amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat
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0147 Acabats interiors E898RR15 1.846,11 € 0,06% Incidència No No Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic amb certificat Bs1,d0, amb una capa segelladora i 

dues d'acabat
0148 Compartimentació E89A2BB0 10.438,61 € 0,36% Correcte Sí Sí Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una 

segelladora i dues d'acabat
0149 Compartimentació E89ABBJ0 8.309,41 € 0,29% Correcte Sí Sí Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

0150 Compartimentació E89AUU01 679,44 € 0,02% Incidència No No Pintat de paraments de vidre, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'acabat
0151 Envolupant E89BADJ0 3.432,82 € 0,12% Correcte Sí Sí Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, amb 

dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
0152 Compartimentació E89BADJ0 579,35 € 0,02% Correcte Sí Sí Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, amb 

dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
0153 Acabats interiors E8A8UU01 4.212,34 € 0,15% Incidència No No Envernissat de paraments verticals de fusta, al vernís de poliuretà Bs1,d0, amb una capa de protector 

insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, amb la superfície mat
0154 Compartimentació E8AA2BD0 8.900,06 € 0,31% Correcte Sí Sí Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida 

i tres d'acabat
0155 Estructura E8B2U001 20.366,08 € 0,70% Correcte Sí No Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines 

acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
0156 Envolupant E8J9U010 2.028,53 € 0,07% Incidència No No Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
0157 Envolupant E8J9U011 2.702,42 € 0,09% Incidència No No Coronament de pared amb planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com 

a màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions mecàniques.
0158 Envolupant E8J9U012 160,17 € 0,01% Incidència No No Coronament de pared amb planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com 

a màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions mecàniques.
0159 Envolupant E8K3FC4K 7.384,48 € 0,26% Correcte Sí Sí Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb 

trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0160 Envolupant E8K3UU41 8.654,31 € 0,30% Incidència No No Escopidor de d'alumini anoditzat plata de 1,5 mm de gruix, desenvolupament màxim de 500 mm. sistema FCV o 
equivalent, fixat a una L d'acer galvanitzat ancorada a la façana ventilada i al bastiment de base

0161 Envolupant E8K9U001 91,62 € 0,00% Correcte Sí Incompleta Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament com a màxim, amb 
dos plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

0162 Envolupant E8K9UU01 449,06 € 0,02% Incidència No No Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, amb 
dos plecs, col.locat amb fixacions mecàniques

0163 Acabats interiors E8Z21161 2.302,35 € 0,08% Correcte Sí Sí Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades 
mecànicament

0164 Envolupant E9232B91 20.753,39 € 0,72% Correcte Sí Sí Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

0165 Envolupant E936Z70X 36.608,18 € 1,26% Incidència No No Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de 
gruix

0166 Envolupant E936Z71X 14.063,58 € 0,49% Incidència No No Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de 
gruix

0167 Acabats interiors E93AUU01 4.470,38 € 0,15% Incidència No No Capa de morter donant pendents, de 3 cm de gruix promig, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l

0168 Acabats interiors E9C1RR01 90.495,76 € 3,13% Incidència No No Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens

0169 Envolupant E9C31524 742,69 € 0,03% Correcte Sí Sí Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 50x50 cm, preu alt, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

0170 Envolupant E9C33424 87,19 € 0,00% Correcte Sí Sí Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

0171 Acabats interiors E9C33424 3.122,17 € 0,11% Correcte Sí Sí Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

0172 Envolupant E9C4152S 6.207,50 € 0,21% Correcte Sí Sí Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 50x50 cm, preu alt, col·locat sense 
adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior

0173 Acabats interiors E9C4342S 8.181,99 € 0,28% Correcte Sí Sí Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense adherir sobre 
suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior

0174 Acabats interiors E9E13214 6.072,98 € 0,21% Correcte Sí Sí Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, 
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

0175 Acabats interiors E9G11CN0 331,23 € 0,01% Correcte Sí Sí Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada
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0176 Acabats interiors E9G1EB20 26.786,35 € 0,92% Incidència No No Paviment de morter autonivellant de 4 cm de gruix de DUROPAVI, SL o equivalent
0177 Acabats interiors E9G2RR01 22.737,58 € 0,79% Incidència No No Paviment vinílic de la marca GERFLOR Brazilia SD o equivalent, flexible, multicapa de 2.2 mm de gruix en 

rotlles de 2m d'ample. Capa d'ús d'1mm. de PVC pur calandrat. Revers 1,2 mm compacte reforçat amb malla de 
fibra de vidre. Resistència  a l'abrassió segons EN 660.1 de 0.08 mm. (grup T). Superfície d'estructura 
antilliscant per peus nus sobre superfícies humides. Tractament bacteriostàtic i fungiestàtic SANOSOL. 
Resistència al foc: B2s 1. Inclou peces especials per formació de mitges canyes (codi 4038, 20x20 mm), remats 
amb parets (codi 4022, 5x28 mm. color a escollir), canvis de paviment  (perfil connexió P1509, codi 3656). 
Totalment col.locat i en funcionament segons plànols de detall. Color a escollir

0178 Envolupant E9GZRE01 1.232,23 € 0,04% Incidència No No Acabat de paviment de formigó lliscat amb remolinador mecànic, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
0179 Acabats interiors E9JCU100 398,75 € 0,01% Incidència No No Pelfut de goma-pics de gruix 15 mm, col.locat sense adherir
0180 Acabats interiors E9JZU100 43,46 € 0,00% Correcte Sí Sí Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts
0181 Acabats interiors E9JZUU02 757,68 € 0,03% Incidència No No Perfil perimetral d'acer inoxidable en forma de Z de 20+50+20 mm i 1 mm de gruix col·locat amb fixacions 

mecàniques per a encontre entre paviments de diferent material
0182 Acabats interiors E9Q1UU01 3.220,59 € 0,11% Incidència No No Parquet industrial de fusta de 10 mm de gruix, col.locat adherit amb cautxú sintètic i de resistència tèrmica  

menor o igual a 0,1
0183 Acabats interiors E9U7UU10 11.515,37 € 0,40% Incidència No No Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 10 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d´alçària, 

col.locat amb tacs d´expansió i cargols
0184 Acabats interiors E9V2AA2N 7.932,31 € 0,27% Correcte Sí Incompleta Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat 

a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0185 Acabats interiors E9V2BBQN 894,40 € 0,03% Correcte Sí Sí Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc 

de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0186 Acabats interiors E9VZU001 360,58 € 0,01% Incidència No No Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

0187 Acabats interiors E9Z2A100 25.174,21 € 0,87% Correcte Sí Sí Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
0188 Acabats interiors E9Z3RR01 7.164,23 € 0,25% Incidència No No Pintat de sòcol de DM amb dues capes d'esmalt Bs1,d0
0189 Acabats interiors E9Z3UU01 1.034,96 € 0,04% Incidència No No Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà Bs1,d0
0190 Envolupant E9Z4Z12X 26.585,20 € 0,92% Incidència No No Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i 

manipulada a taller UNE 36 092 i amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de 
muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes.

0191 Acabats interiors E9Z5UU01 1.225,60 € 0,04% Incidència No No Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil MIGUA de MECANOTUBO o 
equivalenti, per a solicitacions normals, col.locant previament el suport

0192 Acabats interiors E9Z5UU02 3.455,00 € 0,12% Incidència No No Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil MIGUTAN de MECANOTUBO o 
equivalenti, per a zones humides, col.locant previament el suport

0193 Envolupant EABGUU01 1.330,88 € 0,05% Incidència No No Porta model S7, d'acer galvanitzat i esmaltat, d'una fulla corredissa de 3,65x1,97 m, amb bastidor de tub d'acer 
de 40x20x1,5 i 40x40x2 mm, travesser i barrots verticals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm cada 10 cm, amb 
elemnts de penjar i tancar, col.locada

0194 Envolupant EABGUU02 1.376,53 € 0,05% Incidència No No Conjunt model S8, format per quatre portes de xapa d'acer galvanitzat esmaltades, d'una fulla batent, per a un 
buit d'obra de 5,00x2,30 m, amb bastidor i travessers de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, planxa d'acer galvanitzat 
esmaltades d'1 mm de gruix, i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

0195 Envolupant EABGUU03 537,76 € 0,02% Incidència No No Porta model S9, d'acer galvanitzat esmaltat, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 1,50x2,30 m, amb 
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots horitzontals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb ferratges i 
elements de tancat i penjar, col.locada

0196 Envolupant EABGUU04 849,74 € 0,03% Incidència No No Porta model S10, d'acer galvanitzat esmaltat, de quatre fulles batents per a un buit d'obra de 2,35x2,00 m, amb 
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots horitzontals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb ferratges i 
elements de tancat i penjar, col.locada

0197 Envolupant EABGUU05 383,93 € 0,01% Incidència No No Porta model S12 d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 1,82x2,10 m, amb bastidor de tub d'acer 
de 40x40x3 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa 
d'acer conformada en fred, panys de Companyia, col.locada

0198 Envolupant EABGUU10 283,80 € 0,01% Incidència No No Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 
40x20x1,5 mm, dues planxes perforades d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat 
de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
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0199 Envolupant EAF7D39C 12.230,12 € 0,42% Correcte Sí Sí Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una 

fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

0200 Envolupant EAF7E99C 72.627,60 € 2,51% Correcte Sí Sí Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues 
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

0201 Envolupant EAF7UA14 1.412,70 € 0,05% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, part fixa de sandwich d'alumini i reixa, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 14a, 
dimensions 3,70x2,42 m

0202 Envolupant EAF7UA21 1.312,04 € 0,05% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 21a, dimensions 2,97x2,80m

0203 Envolupant EAF7UB21 1.479,91 € 0,05% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 21b, dimensions 3.35x2,80m

0204 Envolupant EAF7UC21 1.294,37 € 0,04% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 21c, dimensions 2,93x2,80m

0205 Envolupant EAF7UU06 10.886,40 € 0,38% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents i fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 5, dimensions 2,40x2,50 m

0206 Envolupant EAF7UU07 1.928,78 € 0,07% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 7, dimensions 4,89x2,50 m

0207 Envolupant EAF7UU08 1.487,80 € 0,05% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 8, dimensions 2,05x2,30 m

0208 Envolupant EAF7UU09 709,98 € 0,02% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 9, dimensions 1,25x1,80 m

0209 Envolupant EAF7UU10 1.272,27 € 0,04% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 10, dimensions 0,96x2,50+0,30 m

0210 Envolupant EAF7UU11 3.746,16 € 0,13% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 11, dimensions 4,24x2,50+0,30 m

0211 Envolupant EAF7UU12 3.606,70 € 0,12% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 12, dimensions 6,35x1,80 m
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0212 Envolupant EAF7UU13 1.752,23 € 0,06% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 

corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 13, dimensions 6,17x1,80 m

0213 Envolupant EAF7UU14 2.355,87 € 0,08% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, fixes i finestres tipus Hervent o equivalent, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 14, 
dimensions 6,17x2,42 m

0214 Envolupant EAF7UU15 839,98 € 0,03% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents i fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 15, dimensions 2,20x2,42 m

0215 Envolupant EAF7UU16 1.389,79 € 0,05% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, en angle, col.locada sobre bastiment de base, amb 
fulles fixes, sòcol de sandwich d'alumini i cantonera, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 16, 
dimensions 2,56+1,08x2,42 m

0216 Envolupant EAF7UU17 824,84 € 0,03% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents i fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 17, dimensions 2,16x2,50 m

0217 Envolupant EAF7UU18 2.761,03 € 0,10% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes i 
tipus Hervent o equivalent, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 18, dimensions 6,25x2,80 
m

0218 Envolupant EAF7UU19 1.334,13 € 0,05% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, fulles fixes, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 19, dimensions 3,02x2,80 m

0219 Envolupant EAF7UU20 2.124,96 € 0,07% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 20, dimensions 2,05x2,19 m

0220 Envolupant EAF7UU22 1.460,60 € 0,05% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 22, dimensions 2,63x3,52 m

0221 Envolupant EAF7UU23 1.144,17 € 0,04% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses 
i sandwich d'alumini superior, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 23, dimensions 
2,59x2,50+0,30 m

0222 Envolupant EAF7UU24 694,20 € 0,02% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 24, dimensions 1,76x1,25 m

0223 Envolupant EAF7UU25 1.183,28 € 0,04% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 25, dimensions 0,75x2,50 m
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0224 Envolupant EAF7UU26 444,28 € 0,02% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 

batents, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 26, dimensions 0,88x1,60 m

0225 Envolupant EAF7UU27 7.005,14 € 0,24% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, tipus Hervent o equivalent i folrat pilars, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 27, 
dimensions 8,88x2,20+0,30  m

0226 Envolupant EAF7UU28 4.452,99 € 0,15% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb dos angles, col.locada sobre bastiment de base, 
amb fulles fixes i sòcol de sandwich d'alumini i cantoneres, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model 
P 28, dimensions (5.66+2,21+2,21)x2,50+0,30  m

0227 Envolupant EAF7UU29 7.845,74 € 0,27% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, fixes i tipus Hervent o equivalent i folrat de pilars, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model 
AL 29, dimensions 8,88x2,50+0,30  m

0228 Envolupant EAF7UU30 4.430,90 € 0,15% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb dos angles, col.locada sobre bastiment de base, 
amb fulles batents i fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 30, dimensions 
(5,62+2,21+2,21)x2,50+0,30  m

0229 Envolupant EAF7UU31 323,15 € 0,01% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 31, dimensions 0.98x2,09  m

0230 Envolupant EAF7UU32 458,35 € 0,02% Incidència No No Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
batents i fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 32, dimensions 1,39x2,09  m

0231 Compartimentació EAFAUU28 1.758,43 € 0,06% Incidència No No Porta d'alumini lacat, model P28, de dues fulles vidrieres, una fixa i l'altre corredissa d'obertura automàtica amb 
detector de presència, guies, caixó tapamecanismes d'alumini lacat, biga de suportació dels mecanismes i  
elements de tancar, col·locada, connectada a centraleta d'incendis (obertura al disparar-se l'alarma, connectada 
al subministre elèctric preferent) i amb obertura des del taulell de recepció. Tipus MANUSA o equivalent. 
Dimensions totals aproximades 2,60x2,50+0,30 m

0232 Compartimentació EAM1UU01 1.015,92 € 0,04% Incidència No No Guixeta de dues fulles corredisses de vidre laminar de seguretat 5+5 amb butil transparent, sobre guies d'acer 
inoxidable encastades a la fusteria, dimensions de pas 0,90x 0,81 m. 

0233 Compartimentació EAM1UU02 6.309,72 € 0,22% Incidència No No Finestra tipus guillotina de vidre laminar de seguretat 5+5 amb butil transparent, amb contrapesos i guies d'acer 
inoxidable encastatss a la fusteria, dimensions de pas 2,01x 0,74 m. 

0234 Envolupant EAN52363 866,76 € 0,03% Correcte Sí Sí Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, per a un buit d'obra 
aproximat de 90x220 cm

0235 Envolupant EAN52663 3.138,96 € 0,11% Correcte Sí Sí Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, per a un buit d'obra 
aproximat de 180x220 cm

0236 Envolupant EAN5UU30 3.436,08 € 0,12% Incidència No No Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, 
0237 Compartimentació EAN5UU33 5.396,80 € 0,19% Incidència No No Bastiment de base per a portes tallafoc, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm, 
0238 Compartimentació EAQDRR01 937,65 € 0,03% Incidència No No Element de fusteria interior: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les dues 

cares amb xapat de fusta de cirerer de 40x20 mm,  tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament.  
Dimensions de pas 0,70x2,10 m, aproximades

0239 Compartimentació EAQDUB14 798,71 € 0,03% Incidència No No Element de fusteria interior model P14b: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons 
pel vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 1,65x2,50+0,30 m
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0240 Compartimentació EAQDUU01 20.936,32 € 0,72% Incidència No No Element de fusteria interior model P1: Bastiment d'acer tipus KIT FUTURA de KRONA o equivalent , porta 

corredissa de bastidor de pi aplacat per les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM 
hidròfug per a pintar, roseta de 200x200 mm, condemna, tiradors, guies, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de pas 0,87x2,04 m

0241 Compartimentació EAQDUU02 32.144,58 € 1,11% Incidència No No Element de fusteria interior model P2: Bastiment d'acer tipus KIT FUTURA de KRONA o equivalent , porta 
corredissa de bastidor de pi aplacat per les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar, tapetes de DM 
hidròfug, per a pintar, roseta de 200x200 mm, condemna, tiradors, guies, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de pas 1,10x2,03 m

0242 Compartimentació EAQDUU03 334,88 € 0,01% Incidència No No Element de fusteria interior model P3: Bastiment de fusta de pi roig , porta de dues fulles batents asimètriques, 
de bastidor de pi aplacat per les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, 
roseta de 200x200 mm, pany, condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera 
fixat mecànicament. Dimensions de pas 1,44x2,00 m

0243 Compartimentació EAQDUU04 807,45 € 0,03% Incidència No No Element de fusteria interior model P4: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per 
les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions de pas 1,18x2,01 m

0244 Compartimentació EAQDUU05 861,00 € 0,03% Incidència No No Element de fusteria interior model P5: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per 
les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions de pas 0,80x2,01 m

0245 Compartimentació EAQDUU06 4.329,78 € 0,15% Incidència No No Element de fusteria interior model P6: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per 
les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions de pas 0,90x2,01 m

0246 Compartimentació EAQDUU07 1.641,52 € 0,06% Incidència No No Element de fusteria interior model P7: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per 
les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions de pas 0,90x1,99 m

0247 Compartimentació EAQDUU08 13.213,17 € 0,46% Incidència No No Element de fusteria interior model P8: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per 
les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions de pas 1,04x2,00 m

0248 Compartimentació EAQDUU09 815,25 € 0,03% Incidència No No Element de fusteria interior model P9: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per 
les dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic 
format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions de pas 0,90x2,44 m

0249 Compartimentació EAQDUU10 4.153,29 € 0,14% Incidència No No Element de fusteria interior model P10: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, tot per a envernissar. Pont fònic format per llana de roca de 40 
mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 2,86x2,50 m

0250 Compartimentació EAQDUU11 5.373,12 € 0,19% Incidència No No Element de fusteria interior model P11: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una finestra del tipus guixeta de vidres corredissos, tot per a 
envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera 
fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions 
totals aproximades 1,85x2,50 m

0251 Compartimentació EAQDUU12 9.221,43 € 0,32% Incidència No No Element de fusteria interior model P12: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  una porta d'una fulla batent formades per bastidor de pi roig 
aplacat per les dues cares amb tauler de DM xapat de fusta de cirerer, tot per a envernissar, roseta de 200x200 
mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic 
format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 6,35x2,50+0,30 
m

0252 Compartimentació EAQDUU13 4.138,65 € 0,14% Incidència No No Element de fusteria interior model P13: Bastiment de fusta de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per 
les dues cares amb tauler de DM hidròfug xapat de fusta de cirerer,  tapetes de fusta de cirerer, roseta de 
200x200 mm, pany, condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat 
mecànicament. Dimensions de pas 0,89x2,10m
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0253 Compartimentació EAQDUU14 9.308,57 € 0,32% Incidència No No Element de fusteria interior model P14: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 

vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  dues portes  de dues fulles batents formades per bastidor de pi 
roig aplacat per les dues cares amb tauler de DM xapat de fusta de cirerer, pont fònic a la part superior del cel 
ras, tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 19,23x2,50+0,30 m

0254 Compartimentació EAQDUU15 9.371,50 € 0,32% Incidència No No Element de fusteria interior model P15: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, pont fònic a la part superior del cel ras, tot per a envernissar, 
roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat 
mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals 
aproximades 19,36x2,50+0,30 m

0255 Compartimentació EAQDUU16 1.097,53 € 0,04% Incidència No No Element de fusteria interior model P16: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, dues fulles batents i una fixe, tot per a envernissar, roseta de 
200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
2,20x2,60+0,20 m

0256 Compartimentació EAQDUU17 2.894,70 € 0,10% Incidència No No Element de fusteria interior model P17: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta d'una fulla batent, pont fònic a la part superior del cel ras, 
tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 2,99x2,50+0.30 m

0257 Compartimentació EAQDUU18 1.549,01 € 0,05% Incidència No No Element de fusteria interior model P18: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta d'una fulla batent, pont fònic a la part superior del cel ras, 
tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 3,20x2,50+0,30 m

0258 Compartimentació EAQDUU19 2.686,56 € 0,09% Incidència No No Element de fusteria interior model P19: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta de dues fulles batents, pont fònic a la part superior del cel 
ras, tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 5,55x2,50+0,30 m

0259 Compartimentació EAQDUU20 2.720,03 € 0,09% Incidència No No Element de fusteria interior model P20: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, ,marc de pas lateral, dues guixetes de vidre corredisses i la 
resta fixe, tot per a envernissar. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 4.22x2,50+0,30 m

0260 Compartimentació EAQDUU21 1.481,24 € 0,05% Incidència No No Element de fusteria interior model P21: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta d'una fulla batent, tot per a envernissar, roseta de 
200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
1,53x2,50+0,30 m

0261 Compartimentació EAQDUU22 2.720,44 € 0,09% Incidència No No Element de fusteria interior model P22: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una porta d'una fulla batent, resta fixe, tot per a envernissar, 
roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat 
mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals 
aproximades 2,81x2,50+0,30 m

0262 Compartimentació EAQDUU23 1.200,48 € 0,04% Incidència No No Element de fusteria interior model P23: Vidriera de fusta de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una porta de dues fulles batents i una fixa, tot per a 
envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera 
fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions 
totals aproximades 2.48x2,50+0,30 m

0263 Compartimentació EAQDUU24 1.512,00 € 0,05% Incidència No No Element de fusteria interior model P24: Porta cega d'una fulla batent, targes lateral i superior formades per 
bastidor de fusta de pi roig, aplacat amb tauler de DM de 6 mm per les dues cares i xapat amb fusta de cirerer 
per envernissar, fixada a paviment sostre i parets, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols 
d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions totals aproximades 1,20x2,50+0,30 m
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0264 Compartimentació EAQDUU55 8.329,05 € 0,29% Incidència No No Envà mòbil acústic ROLLINGWALL serie 1.000 o equivalent, monodireccional i perfileria oculta de NOTSON o 

equivalent. Dimensions: gruix 100 mm, llargària 5.500 mm, alçària 2.500 mm, Acabats: tauler xapat de 
melamina, perfileria i carril d'alumini anoditzat mate natural. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix.

0265 Compartimentació EASAUU04 2.990,25 € 0,10% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, de dues fulles batents asimètriques, per a una llum de 1.300x2.000 mm, 
model TURIA i bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, mirilla rectangular de 250x400 mm EI2-60 instal·lada, 
pany antipànic d'embutir TESA o equivalent, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes SENA o 
equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, tancaportes aeri TELESCO DELTA FLEXI  S/RETENCION P 
o equivalent, selector de tancament de fulla DICTATOR o equivalent, per a pintar, col.locada. Model P4 de la 
planilla de fusteria interior. Tipus P4. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0266 Compartimentació EASAUU06 5.656,98 € 0,20% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-30, d'una fulla batent, per a una llum de 900x2.000 mm, model TURIA i bastiment 
CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes 
SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per pintar, col.locada. Model P6 de la planilla de 
fusteria interior.Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0267 Compartimentació EASAUU07 4.420,96 € 0,15% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a una llum de 900x2.000 mm, model TURIA i bastiment 
CS-5 ANTIFINGER o equivalent, mirilla rectangular de 250x400 mm EI2-30, pany antipànic d'embutir TESA o 
equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes SENA o equivalent 
amb placa cuadrada d'acer inoxidable, tancaportes aeri TELESCO DELTA FLEXI  S/RETENCION P o 
equivalent, per a pintar, col.locada. Model P7 de la planilla de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa 
d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0268 Compartimentació EASAUU08 19.451,12 € 0,67% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-30, d'una fulla batent, per a una llum de 1.100x2.000 mm, model TURIA i 
bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per a pintar, col.locada. Model P8 de la 
planilla de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0269 Compartimentació EASAUU25 668,86 € 0,02% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a una llum de 900x2.500 mm, model TURIA i bastiment 
CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes 
SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per pintar col.locada. Model P25 de la planilla de 
fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0270 Compartimentació EASAUU26 3.802,85 € 0,13% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, de dues fulles batents, per a una llum de 1.600x2.000 mm, model TURIA i 
bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per a pintar, col.locada. Model P26 de la 
planilla de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0271 Compartimentació EASAUU27 14.131,56 € 0,49% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla corredissa de 2.300x2.800 mm, i una porta batent incorporada, 
construída segons normativa i homologació vigents, sistema de tancament amb guia superior recta i contrapès 
lateral, inclòs accionament del tancament per electroimà o fusible tèrmic, amortidor d'impacte, per a pintar, 
col.locada i en funcionament. Model P27 de la planilla de fusteria interior.

0272 Compartimentació EASAUU29 877,15 € 0,03% Incidència No No Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a una llum de 1.200x1.000 mm, model TURIA i 
bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per pintar col.locada. Model P29 de la 
planilla de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

0273 Envolupant EASAUU97 266,88 € 0,01% Incidència No No Pany de cop i clau per a porta vidriera d'alumini, col·locat
0274 Envolupant EASAUU98 5.106,68 € 0,18% Incidència No No Maneta extraïble, col·locada
0275 Envolupant EASAUU99 2.271,39 € 0,08% Incidència No No Pany antipànic d'embutir TESA o equivalent,  per a connectar a la alarma, col.locat
0276 Envolupant EAV7EK77 3.203,24 € 0,11% Correcte Sí Sí Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per 

m2
0277 Envolupant EAVJUU01 89.951,40 € 3,11% Incidència No No Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet 

orientables, lacades color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  extrusionat lacades en el mateix color de 
la persiana, tapa de replegament, accionament a motor, dimensions 1,80x2,20 m, col.locada

0278 Envolupant EAVJUU02 38.843,70 € 1,34% Incidència No No Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet 
orientables, lacades color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  extrusionat lacades en el mateix color de 
la persiana, tapa de replegament, accionament a motor, dimensions 0,90x2,20 m, col.locada
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Núm. Activitat Partida Import % PEM TCQGMA Banc BEDEC? Informació MA? Descripció
0279 Envolupant EAVZK000 268,84 € 0,01% Correcte Sí Sí Guies d'alumini per a persianes enrotllables
0280 Envolupant EAVZUU01 2.400,00 € 0,08% Incidència No No Comandament motoritzat, per a persianes entre 180 i 215 cm d'amplària, amb cablejat fins a persiana per 

alimentar el motor, motor amb receptor via radio tipus simu-z15c/FRS o equivalent, emisor de paret FRI per FRS 
via radio (amb piles), col.locat funcionant.

0281 Envolupant EB12UU49 1.870,83 € 0,06% Incidència No No Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 49 cm 
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

0282 Envolupant EB12UU85 8.241,38 € 0,28% Incidència No No Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 85 cm 
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

0283 Envolupant EB12UU90 8.525,24 € 0,29% Incidència No No Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm 
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

0284 Compartimentació EB12UU99 2.972,37 € 0,10% Incidència No No Barana d'acer, per escala, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 
100 cm d'alçària, amb pipetes i escut circular, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

0285 Compartimentació EB14U020 26.269,17 € 0,91% Correcte Sí No Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, fixat 
mecànicament

0286 Envolupant EB32U188 1.153,15 € 0,04% Incidència No No Gelosia de llistons de 45x93 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-fungicida a 
base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, col·locats amb fixacions mecàniques 
d'acer inoxidable. 

0287 Compartimentació EB32U288 8.634,60 € 0,30% Incidència No No Cel ras de gelosia de llistons de 45x45 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-
fungicida a base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, col·locats sobre enrastrellat 
del mateix tipus de llistons i amb suspensió i fixacions mecàniques d'acer inoxidable. 

0288 Envolupant EB32UU86 957,33 € 0,03% Incidència No No Model de fusteria S-6, gelosia de llistons de 45x93 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector 
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, amb porta d'iguals 
característiques, amb ferratges d'acer inoxidable i maneta extraible, col·locats amb fixacions mecàniques d'acer 
inoxidable. Dimensions 6,23x3,58 m

0289 Envolupant EB32UU87 2.613,97 € 0,09% Incidència No No Model de fusteria S-5, dos trams, gelosia de llistons de 45x93 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb 
protector insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, amb 
porta d'iguals característiques, amb ferratges d'acer inoxidable i maneta extraible, col·locats amb fixacions 
mecàniques d'acer inoxidable. Dimensions 19,00x3,55 m

0290 Envolupant EB32UU88 1.081,35 € 0,04% Incidència No No Model de fusteria S-4, gelosia de llistons de 45x93 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector 
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, col·locats amb 
fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Dimensions 9,85x2,30 m

0291 Envolupant EB32UU98 9.535,62 € 0,33% Incidència No No Estructura lleugera de tubs d'acer galanitzat de 45x45x4 mm, col·locats cada 900 mm, fixats amb cartel·les 
d'acer galvanitzat ancorades a la paret amb tacs químics

0292 Envolupant EB32UU99 20.051,58 € 0,69% Incidència No No Gelosia de llistons de 45x45 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-fungicida a 
base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, col·locats amb fixacions mecàniques 
d'acer inoxidable, sobre estructura estructura d'acer

0293 Compartimentació EC151C03 17.043,13 € 0,59% Correcte Sí Sí Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 3 butiral 
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

0294 Envolupant EC1FU010 75.419,99 € 2,60% Incidència No No Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificació de resistència a 
l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 mm i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de 
vidre sobre fusta, acer o alumini

0295 Acabats interiors EQ51UU99 9.202,68 € 0,32% Incidència No No Silestone o equivalent per a tapetes, de 20 mm de gruix i 50 a 150 mm d'amplària, col.locat amb morter adhesiu

0296 Envolupant F9GZ2524 858,88 € 0,03% Correcte Sí Sí Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

0297 Envolupant H152UU01 9.714,18 € 0,34% Incidència No No Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb cable trenat de fils d'acer 
inixidable 10 mm de D, suports d'acer inoxidable i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de 
seguretat

0298 Enderrocs K2164671 1.415,10 € 0,05% Correcte Sí Sí Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

0299 Envolupant KQN2U002 1.798,16 € 0,06% Correcte Sí No Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2  suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de 
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats 
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb  tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm 
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat
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A.2.2.2. Substitució i assimilació d’incidències per partides del Banc BEDEC 



Llistat de substitució i assimilació d'incidències per partides del Banc BEDEC

Núm. Incidència Activitat Codi Descripció Preu Amidament UA Import % PEM Banc BEDEC? Informació MA? Observacions
0001 No té dades mediambientals Envolupant 1936Z73X Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm de gruix
41,27 224,450 m² 9.263,05 0,32% Sí Sí Es pot substituir per la partida 193525B4 del Banc BEDEC. 

Caldrà multiplicar l'amidament per 30/15 per compensar la 
diferència de gruix de la partida.

0002 No té dades mediambientals Moviment de terres E221F422 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

3,80 793,875 m³ 3.016,73 0,10% Sí Sí Es pot substituir per la partida E2216452 del Banc BEDEC.

0003 No té dades mediambientals Moviment de terres E2225422 Excavació de rases i pous de fins a 5 m de fondària, en 
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió

13,60 961,045 m³ 13.070,21 0,45% Sí Sí Es pot substituir per la partida E2222422 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 5/2,5 per compensar la 
diferència de profunditat de la partida.

0004 No té dades mediambientals Moviment de terres E242B039 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb 
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 
km

8,45 523,793 m³ 4.426,05 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida E2422039 del Banc BEDEC.

0005.1 No té dades mediambientals Enderrocs E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,38 33,390 m³ 79,47 0,00% Sí Sí Es pot substituir per la partida E2RA7L00  del Banc BEDEC.

0005.2 No té dades mediambientals Moviment de terres E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,38 794,400 m³ 1.890,67 0,07% Sí Sí Es pot substituir per la partida E2RA7L00  del Banc BEDEC.

0005.3 No té dades mediambientals Moviment de terres E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,38 952,650 m³ 2.267,31 0,08% Sí Sí Es pot substituir per la partida E2RA7L00  del Banc BEDEC.

0005.4 No té dades mediambientals Moviment de terres E2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,38 1.191,533 m³ 2.835,85 0,10% Sí Sí Es pot substituir per la partida E2RA7L00  del Banc BEDEC.

0006.1 No té dades mediambientals Estructura E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,26 357,062 m² 3.663,46 0,13% Sí Sí Es pot substituir per la partida E3Z112P1 del Banc BEDEC.

0006.2 No té dades mediambientals Estructura E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,26 151,940 m² 1.558,90 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida E3Z112P1 del Banc BEDEC.

0007 No té dades mediambientals Estructura E4415162 Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, 
perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i 
col·locat a l'obra. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura 
anticorrosió. Inclou part proporcional de soldadures, 
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, 
elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. 

1,58 423,700 kg 669,45 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida E441512D del Banc BEDEC.

0008 No té dades mediambientals Estructura E44R1120 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats 
d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-
1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre contenidor.

10,87 11,330 m² 123,16 0,00% Sí Sí Es pot substituir per la partida K8741120 del Banc BEDEC.

0009 No té dades mediambientals Estructura E45CZ6GM Formigó per a lloses inclinades d'escales, HA-25/B/20/IIa, 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, abocat amb bomba, manguera, ajuda de grua i 
vibratge mecànic. Inclou part proporcional de formació de 
graons amb el mateix formigó armat. 

109,38 24,889 m³ 2.722,36 0,09% Sí Sí Es pot substituir per la partida E45CA8H4 del Banc BEDEC.

0010 No té dades mediambientals Estructura E4F2Z59X Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb 
maó de 29x14x7.5 cm i una resistència a compressió de 
20 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 
1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l. 

236,97 18,246 m³ 4.323,75 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida E4F2A5J4  del Banc BEDEC.

0011 No té dades mediambientals Envolupant E511UU07 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de riu de 
35 a 50 mm de diàmetre de 100 mm de gruix, zones de 
0,50 m i 1,00 m d'amplària, col.locat sense adherir

17,18 153,968 m² 2.645,17 0,09% Sí Sí Es pot substituir per la partida E5113391 del Banc BEDEC.

0012 No té dades mediambientals Compartimentació E51ZUU01 Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, 
col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l

6,25 2.088,850 m 13.055,31 0,45% Sí Sí Es pot substituir per la partida E51Z1H0P del Banc BEDEC.

0013 No té dades mediambientals Envolupant E545P336 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades 
galvanitzada i lacada de color estàndard amb nervis 
separats entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, amb una 
inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb 
pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat 
d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb feltre 
de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, 
col·locat amb fixacions mecàniques

37,89 70,720 m² 2.679,58 0,09% Sí Sí Es pot substituir per la partida E5454376 del Banc BEDEC. 
Caldrà afegir també la partida E7C9HB04, corresponent a 
l'aïllament, amb el mateix amidament.

0014 No té dades mediambientals Envolupant E553UU01 Claraboia RESOPAL o equivalent, rectangular, fixa, de 
metacrilat, formada per,  cúpula i valva interior, per a un 
buit d'obra de 700x1000 mm, col.locada amb fixacions 
mecàniques

207,97 22,000 u 4.575,34 0,16% Sí Sí Es pot substituir per la partida E5531291 del Banc BEDEC.
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0015 No té dades mediambientals Envolupant E553UU02 Claraboia RESOPAL o equivalent, rectangular, fixa, de 

policarbonat de triple cel·la, línies d'alumini perforades i 
llises de 38 mm., perfil pla d'alumini anoditzat plata, gomes 
planes i trapezoidals, cargols auto-roscants rosca xapa, 
col·lovada sobre estructura de tubs de 60x40 mm d'acer 
galvanitzat, col.locada amb fixacions mecàniques

182,00 45,030 m² 8.195,46 0,28% Sí Sí Es pot substituir per la partida E5531212 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1/0,28 per adaptar la unitat 
d'amidament de m² a u.

0016 No té dades mediambientals Envolupant E5ZFU099 Gàrgola de tub d'acer galvanitzat de D. 60 mm, i 55 cm de 
llargària, col.locada amb fixacions mecàniques

20,00 8,000 u 160,00 0,01% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E5ZFQS00 del Banc BEDEC. 
Canvia el material, enlloc d'acer galvanitzat és PVC.

0017 No té dades mediambientals Envolupant E6Z1333K Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de 
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i de més de 
2 i fins a 3 m de llargària, col.locada amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14,18 24,000 m 340,32 0,01% Sí Sí Es pot substituir per la partida E6Z1333V del Banc BEDEC.

0018 No té dades mediambientals Envolupant E763UU02 Membrana impermeabilitzant termoelàstica de policlorur 
de vinil plastificat norma UNE 104-416-92, ALKORPLAN 
35177 o equivalent, armada amb feltre de fibra de vidre, 
de 1,2 mm. solapada i soldada amb aire calent 
(termofusió), amb doble soldadura, comprobació amb 
punter i acabat amb cordó de seguretat de PVC 
líquid,col.locada no adherida al soport, excepte en el perfil 
col·laminat. Resistent a la intempèrie, a les arrels i 
microorganismes.

18,50 818,487 m² 15.142,01 0,52% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E763200L del Banc BEDEC. 
Canvia el material, enlloc de PVC és EPDM.

0019 No té dades mediambientals Envolupant E763UU03 Reforç zona de minvells amb una amplària de 30 cm, amb 
planxa colaminada de 7 cm d'amplària fixada 
mecànicament a tot el perímetre i als elements sortints de 
coberta, segellada amb cautxú de silicona i làmina de PVC 
ALKORPLAN 35276 o equivalent amb malla de polièster 
de 1,2 mm de gruix, solapada i soldada amb termofusió, 
amb doble soldadura, comprobació amb punter i acabat 
amb cordó de seguretat de PVC líquid. Segons normes 

 UNE 53.165, 53.326, 53.362, 53.358, 53,420

18,35 102,840 m² 1.887,11 0,07% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E763200L del Banc BEDEC. 
Canvia el material, enlloc de PVC és EPDM.

0020 No té dades mediambientals Envolupant E763UU04 Embocadura per desguassos formada per boquilla de 
PVC prefabricada amb babero de 10 cm per la soldadura 
per termofusió i rematat amb PVC, col·locada

13,00 10,000 u 130,00 0,00% Sí Sí Es pot substituir per la partida E5ZHADJ4  del Banc BEDEC.

0021 No té dades mediambientals Envolupant E763UU05 Caixa registrable KS8 ZINCO o equivalent, d'acer 
galvanitzat antioxidable, resistent a compressió, classe H 
segons DIN 19599, color gris fosc, alçària 80 mm, 
dimensions reixat 250x250 mm, dimensions placa 
500x500 mm, col·locada

72,65 10,000 u 726,50 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida EG6125F2 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús.

0022 No té dades mediambientals Envolupant E763UU06 Element elevador KSA10 ZINCO o equivalent, d'acer 
galvanitzat antioxidable, per les caixes KS8, alçària 100 
mm, col·locat

30,00 10,000 u 300,00 0,01% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida EG6122F1 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús.

0023 No té dades mediambientals Envolupant E763UU08 Manta de protecció i acumulació d'aigua i nutrients ZINCO 
SSM54 o equivalent, de fibres reciclades de polipropilé 
imputrescibles, segons DIN 18.195, compatible a materials 
bituminosos, bio i químicament neutral. CBR-test segons 
DIN 54307, resistència al punxonat >2.400 N., inclós 
solapament de 100 mm i retorns de 200-300 mm en els 
perímetres, col.locada

5,14 818,487 m² 4.207,02 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7B111L0  del Banc BEDEC.

0024 No té dades mediambientals Envolupant E763UU09 Placa drenant i retenció d'aigua tipus FLORADRIN FD 25 
o equivalent, de polietilé reciclat i resistent a la 
compressió, que acumula aigua en les concavitats i 
permet, a la part inferior, la circulació d'aigua en tots els 
sentits, segons norma DIN 4095. Obertures especials 
garanteixen l'airejat i la difusió del vapor d'aigua. 
Dimensions de les plaques 0,96x2,08x0,025 m, resistència 
a compressió > 250 kN/m2 sense reomplir, col·locades

16,60 818,487 m² 13.586,88 0,47% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7743281 del Banc BEDEC.

0025 No té dades mediambientals Envolupant E763UU10 Làmina filtrant SF o equivalent, de fibres de polipropilé 
estable i imputrescible. Permeabilitat Q=150 l/m2 amb 10 
cm.c.a. Resistència Classe 1. Pes 0,10 kg/m2. 
Dimensions dels rotllos    2X100 m., inclós solapament de 
200 mm i retorns de 200-300 mm en els perímetres,  
col·locada

2,25 818,487 m² 1.841,60 0,06% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7B111A0  del Banc BEDEC.
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0026 No té dades mediambientals Envolupant E763UU11 Escampat de substrat ZINCO-E o equivalent per a 

cobertes extensives d'elevada porositat, estable, no 
inflamable i d'alta capacitat drenant, gruix 100 mm. 
subministrat an Big-Bags, escampat de 20 mm de 
producte reciclat ZINCOLIT o equivalent en superfície, 
col·locació

15,15 664,519 m² 10.067,46 0,35% Sí Sí Es pot substituir per la partida ER3PE254 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 0,12/1 per adaptar la unitat 
d'amidament de m² a m³.

0027 No té dades mediambientals Envolupant E763UU12 Planta tipus Sedum en test M-9/11 a raó de 9 u/m2, i 
plantació

17,27 664,519 m² 11.476,24 0,40% Sí Sí Es pot substituir per la partida ER4HH2A1 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 9/1 per adaptar la unitat 
d'amidament de m² a u.

0028 No té dades mediambientals Envolupant E763UU13 Reg per degoteig autocompensat tipus Tech-line o 
equivalent amb goters situats cada 300 mm, línies 
separades 300 mm aproximadament, part proporcional 
d'accessoris, válvukes de drenatge i antisifó, instal·lat

5,18 664,519 m² 3.442,21 0,12% Sí No Es pot substituir per la partida FJS5C100 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1/0,09 per adaptar la unitat 
d'amidament de m² a u. Aquesta partida tampoc té informació 
mediambiental.

0029 No té dades mediambientals Envolupant E763UU14 Automatització del reg formada per programador RAIN 
BIRD IMAGE o equivalent, de 4 estacions, pluviòmetre 
RAIN CHECK o equivalent, filtre de 1 polzada 120 MESH 
o equivalent, 4 electrovàlvules de 1 polzada amb 
regulador de cabal i bateria de coure de 28 mm amb 5 
sortides, 4 pel reg automàtic i una per les boques de reg, 
part proporcional d'accessoris, instal·lat

2.535,00 1,000 u 2.535,00 0,09% Sí Sí Es pot substituir per les partides FJSA3241  i FJSCA100  del 
Banc BEDEC. 

0030 No té dades mediambientals Envolupant E763UU15 Boca de reg de metall, d'acoplament ràpid de 3/4 de 
polzada TORO o equivalent amb tapa i molla inoxidables 
instal·lades cada 20 m aproximadament, part proporcional 
d'accessoris, instal·lada

413,45 3,000 u 1.240,35 0,04% Sí No Es pot substituir per la partida FJS12030 del Banc BEDEC. 
Aquesta partida tampoc té informació mediambiental.

0031 No té dades mediambientals Envolupant E763UU16 Manteniment durant sis mesos de tota la coberta 
ajardinada. Control i regulació del reg, neteja de filtres i 
manteniment de la instal·lació. Arrancat de males herbes, 
tractaments fitosanitàris, poda i retall d'arbustives, 
reposició de plantes, control i neteja de desguassos i 
zones de drenatge, retirada de la runa i transport a 
l'abocador o centre de reciclatge

5.631,00 1,000 u 5.631,00 0,19% N/A N/A Aquesta partida es considera no aplicable al ser de 
manteniment en l'ús de l'edifici i no d'execució de l'obra.

0032 No té dades mediambientals Envolupant E7B11A0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

1,88 3.828,720 m² 7.197,99 0,25% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7B111A0  del Banc BEDEC.

0033 No té dades mediambientals Envolupant E7B1UU01 Feltre geotèxtil de poliester, amb fibra curta no teixida amb 
un pes mig de 300 g/m2, col.locada no adherida

1,97 818,487 m² 1.612,42 0,06% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7B451J0  del Banc BEDEC.

0034 No té dades mediambientals Envolupant E7C2UU41 Aïllament de planxa de poliestirè extruït, de gruix 40 mm i 
densitat mínima de 30 kg/m3, col.locades amb arandeles 
de PVC

13,21 1.120,640 m² 14.803,65 0,51% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7C294A4 del Banc BEDEC.

0035 No té dades mediambientals Envolupant E7CPA800 Panell absorbent prefabricat sandwich de plancha 
perforada prelacada de 0,8 mm de gruix, llana de roca 
amb vel protector interior i plancha prelacada llisa d'1mm 
de gruix, de 80 mm gruix, en panell de 450x3000 mm, amb 
material auxiliar de col.locació, tipus IPAMODUL 80 
d'Acústica Integral o equivalent, col.locat

90,75 21,360 m² 1.938,42 0,07% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7CPA843 del Banc BEDEC.

0036 No té dades mediambientals Acabats interiors E812V112 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 
d´alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 
guix YF, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i 
reglada de sòcol

25,07 13,380 m² 335,44 0,01% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8122112 del Banc BEDEC. 
Caldrà afegir també les partides de formació d'aresta, 
formació de racó i reglada de sòcol, adaptant les unitats 
d'amidament de m a m². E812A012 multiplicant l'amidament 
per 0,8. E812B012 multiplicant l'amidament per 0,8. 
E812D012 multiplicant l'amidament per 0,4.

0037 No té dades mediambientals Acabats interiors E823124V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, 
amb rajola de valència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, 
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

17,05 2.737,129 m² 46.668,05 1,61% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8261245 del Banc BEDEC.

0038 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU10 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 
1S21,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 
100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de 
junts, pasta de junts, llana mineral de 60 mm i 50 kg/m3, 
cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 
12,5 mm de gruix per les dues cares

44,91 3.651,642 m² 163.995,24 5,66% Sí Sí Es pot substituir per la partida E6523ADD del Banc BEDEC.
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0039 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU11 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 

3S01,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 
100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de 
junts, pasta de junts, llana mineral de 50 mm i 20 kg/m3, 
cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 
12,5 mm de gruix per una cara

27,61 460,362 m² 12.710,59 0,44% Sí Sí Es pot substituir per la partida E6523A4B  del Banc BEDEC.

0040 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU12 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 1H11, 
estructura vertical i horitzontal de fusta 40/60 mm, llana de 
roca perimetral de 100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 
mm pegament de junts, pasta de junts, llana mineral de 40 
mm i 30 kg/m3, cargols i tacs de fixació de l'estructura a 
sostre i paviment, acabat estès fi i aplacat vertical amb 
placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix per les dues cares

38,45 38,304 m² 1.472,79 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida E6523A7B  del Banc BEDEC.

0041 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU13 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 
1S11,formada per canals UW 50/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 50/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 
100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de 
junts, pasta de junts, llana mineral de 40 mm i 40 kg/m3, 
cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb placa de fibra-guix de 
12,5 mm de gruix per les dues cares

40,51 586,530 m² 23.760,33 0,82% Sí Sí Es pot substituir per la partida E6523A7D del Banc BEDEC.

0042 No té dades mediambientals Compartimentació E83FUU14 Divisòria tipus Fermacell o equivalent  model 
1S34/E3,formada per canals UW 75/40/0,6 mm , montants 
acústics CW 75/50/0,6 mm, llana de roca perimetral de 
100x10 mm i 50 kg/m3, cargols 3,9x30 mm pegament de 
junts, pasta de junts, llana mineral de 60 mm i 70 kg/m3, 
cargols i tacs de fixació de la perfileria a sostre i paviment, 
acabat estès fi i aplacat vertical amb plaques de fibra-guix 
de 12,5+10 mm de gruix per les dues cares

57,54 259,588 m² 14.936,69 0,52% Sí Sí Es pot substituir per la partida E6523A8D del Banc BEDEC.

0043 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU01 Revestiment per a formació de façana ventilada amb 
plaques de fibrociment tipo STRUCTURA de EURONIT o 
equivalent, de 8 mm de gruix, amb fixacions vistes amb 
reblons tipus alu/inox. a una subestructura lleugera 
formada per mènsules de regulació fixades a la paret i 
perfils verticals d'acer galvanitzat tipus omega, separats 
600 mm com a màxim. Reblons amb distància màxima de 
600 mm. vertical i horitzontalment, amb dos punts de fixes 
per placa i els altres troquelats per a dilatacions

107,94 983,870 m² 106.198,93 3,67% Sí No Es pot substituir per la partida E83N8110 del Banc BEDEC. 
Aquesta partida tampoc té informació mediambiental.

0044 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU03 Perfil escopidor de planxa d'alumini de 1,2 mm de gruix i 
desenvolupament màxim de 250 mm

23,82 404,050 m 9.624,47 0,33% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8KA6P61  del Banc BEDEC.

0045 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU13 Remat de paret d'alumini anoditzat plata de 1,5 mm de 
gruix, desenvolupament màxim de 600 mm. sistema FVC 
o equivalent, fixat a L d'acer galvanitzat ancorada a la 
façana ventilada i al mur

57,50 450,800 m 25.921,00 0,90% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida E8JAU010  del Banc BEDEC. 
La informació mediambiental que té és incompleta.

0046 No té dades mediambientals Envolupant E83LUU31 Revestiment brancal i/o llinda de façana ventilada amb 
plaques de fibrociment tipo ESTRUCTURA de EURONIT 
o equivalent, de 8 mm de gruix, fixada per doble perfil 
d'acer galvanitzat ancorat a la façana ventilada i al 
premarc. 

52,60 455,900 m 23.980,34 0,83% Sí No Es pot substituir per la partida E83N8110 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 0,30/1 per adaptar la unitat 
d'amidament de m a m². Aquesta partida tampoc té informació 
mediambiental.

0047 No té dades mediambientals Envolupant E83QUU01 Revestiment part superior de patis d'instal·lacions amb 
planxa d'acer galvanitzat llisa plegada, de gruix 1,2 mm de 

 gruix, col.locada amb fixacions mecàniques
 

20,66 150,060 m² 3.100,24 0,11% Sí Sí Es pot substituir per la partida E83Q5A23 del Banc BEDEC.

0048 No té dades mediambientals Compartimentació E844101A Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 
mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb 
suspensió autoanivelladora de barra roscada

18,29 1.837,352 m² 33.605,17 1,16% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8443200 del Banc BEDEC.

0049 No té dades mediambientals Compartimentació E844RR53 Cel ras format per dues plaques de guix laminat per a 
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult 
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

31,73 277,690 m² 8.811,10 0,30% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8445200 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,5/1 per adaptar el gruix 
del guix laminat.

0050 No té dades mediambientals Compartimentació E844UU01 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a 
revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult 
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

19,28 159,645 m² 3.077,96 0,11% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8447200 del Banc BEDEC.
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0051 No té dades mediambientals Compartimentació E845RR52 Cel ras amb plaques de DM ignífug Bs1,d0 per pintar de 

60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras 
desmuntable amb entramat vist

37,46 242,590 m² 9.087,42 0,31% Sí Sí Es pot substituir per la partida E84516A3 del Banc BEDEC.

0052 No té dades mediambientals Acabats interiors E865RR12 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de 
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, ignífug 
amb certificat Bs1,d0, de19 mm de gruix xapat amb fusta 
de cirerer per una cara i amb xapa laminada de rebuig per 
l'altre, col.locat amb fixacions mecàniques

40,85 370,153 m² 15.120,75 0,52% Sí Sí Es pot substituir per la partida E86564LC del Banc BEDEC.

0053 No té dades mediambientals Acabats interiors E865RR13 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de 
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, ignífug 
amb certificat Bs1,d0, de19 mm de gruix xapat amb 
melamina una cara i amb xapa laminada de rebuig per 
l'altre, encolat a parament

33,64 782,775 m² 26.332,55 0,91% Sí Sí Es pot substituir per la partida E86564L7 del Banc BEDEC.

0054 No té dades mediambientals Compartimentació E865RR50 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el 
foc, de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 
0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible, 
rejuntada amb pasta de morter sec per a reblert i aïllament 
de junts i forats i suportada amb un entramat metàl.lic 
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada.

46,83 10,349 m² 484,64 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida E7D8AAB0  del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar per 1,75/1 l'amidament per adaptar el gruix 
de la placa de silicat càlcic.

0055 No té dades mediambientals Compartimentació E865RR51 Trampella de registre, de 600x600 mm de placa de silicat 
càlcic amb additius, de protecció contra el foc, EF90, de 
25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 
W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible, 
col.locada

72,04 1,000 ut 72,04 0,00% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida EE6313K3 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 0,36/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0056 No té dades mediambientals Acabats interiors E865U1A0 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de 
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, 
ignífug, de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions 
mecàniques

22,03 30,000 m² 660,90 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida E865973C del Banc BEDEC.

0057 No té dades mediambientals Acabats interiors E86AU020 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer 
inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix, acabada polida, 
col·locada amb fixacions

70,48 30,000 m² 2.114,40 0,07% Sí Sí Es pot substituir per la partida E86A5AB6 del Banc BEDEC.

0058 No té dades mediambientals Estructura E894Z00X Pintat ignífug de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues 
capes d'imprimació antioxidant, i pintat a l'obra amb una 
capa de pintura intumescent amb un espessor no inferior a 
2500 micres (medició segons perfil teòric)

46,91 5,869 m² 275,31 0,01% Sí Sí Es pot substituir per la partida E894BCK0  del Banc BEDEC.

0059 No té dades mediambientals Estructura E894Z0PX Pintat ignífug de perfils d'acer, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant de diferent color (medit segons 
perfil teòric).

11,59 5,461 m² 63,29 0,00% Sí Sí Es pot substituir per la partida E894ACK0  del Banc BEDEC.

0060 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR10 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura 
plàstica amb certificat Bs1,d0 amb acabat llis, amb una 
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

3,59 690,125 m² 2.477,55 0,09% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8989240 del Banc BEDEC.

0061 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR11 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica 
amb certificat Bs1,d0amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat

3,90 4.759,865 m² 18.563,47 0,64% Sí Sí Es pot substituir per la partida E898J2A0  del Banc BEDEC.

0062 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR14 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura 
plàstica amb certificat Bs1,d0 amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d'acabat

4,43 3.588,473 m² 15.896,94 0,55% Sí Sí Es pot substituir per la partida E898K2A0  del Banc BEDEC.

0063 No té dades mediambientals Acabats interiors E898RR15 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic 
amb certificat Bs1,d0, amb una capa segelladora i dues 
d'acabat

7,61 242,590 m² 1.846,11 0,06% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8982BB0  del Banc BEDEC.

0064 No té dades mediambientals Compartimentació E89AUU01 Pintat de paraments de vidre, a l'esmalt sintètic, amb dues 
capes d'acabat

11,18 60,773 m² 679,44 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8981BA0  del Banc BEDEC.

0065 No té dades mediambientals Acabats interiors E8A8UU01 Envernissat de paraments verticals de fusta, al vernís de 
poliuretà Bs1,d0, amb una capa de protector insecticida-
fungicida, una segelladora i dues d'acabat, amb la 
superfície mat

11,38 370,153 m² 4.212,34 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8A81CE1 del Banc BEDEC.

0066 No té dades mediambientals Envolupant E8J9U010 Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 
0,70 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a 
màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions 
mecàniques

12,58 161,250 m 2.028,53 0,07% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8J94539 del Banc BEDEC.

0067 No té dades mediambientals Envolupant E8J9U011 Coronament de pared amb planxa d'acer galvanitzat de 
0,70 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a 
màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions 
mecàniques.

13,03 207,400 m 2.702,42 0,09% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8J94539 del Banc BEDEC.
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0068 No té dades mediambientals Envolupant E8J9U012 Coronament de pared amb planxa d'acer galvanitzat de 

0,70 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a 
màxim,  amb dos plecs, col·locada amb fixacions 
mecàniques.

13,69 11,700 m 160,17 0,01% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8J94539 del Banc BEDEC.

0069 No té dades mediambientals Envolupant E8K3UU41 Escopidor de d'alumini anoditzat plata de 1,5 mm de gruix, 
desenvolupament màxim de 500 mm. sistema FCV o 
equivalent, fixat a una L d'acer galvanitzat ancorada a la 
façana ventilada i al bastiment de base

45,79 189,000 m 8.654,31 0,30% Sí Sí Es pot substituir per la partida E8KA6R43  del Banc BEDEC.

0070 No té dades mediambientals Envolupant E8K9UU01 Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de 
gruix, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, amb 
dos plecs, col.locat amb fixacions mecàniques

19,87 22,600 m 449,06 0,02% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida E8K9U001 del Banc BEDEC. 
La informació mediambiental que té és incompleta.

0071 No té dades mediambientals Envolupant E936Z70X Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix

20,76 1.763,400 m² 36.608,18 1,26% Sí Sí Es pot substituir per la partida E93617B0 del Banc BEDEC.

0072 No té dades mediambientals Envolupant E936Z71X Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix

27,60 509,550 m² 14.063,58 0,49% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9361760 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència de gruix de la partida.

0073 No té dades mediambientals Acabats interiors E93AUU01 Capa de morter donant pendents, de 3 cm de gruix 
promig, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l

11,28 396,310 m² 4.470,38 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida E5Z26D30 del Banc BEDEC.

0074 No té dades mediambientals Acabats interiors E9C1RR01 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, 
preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per 
a ús interior intens

26,17 3.457,996 m² 90.495,76 3,13% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida E9C1441B del Banc BEDEC.

0075 No té dades mediambientals Acabats interiors E9G1EB20 Paviment de morter autonivellant de 4 cm de gruix de 
DUROPAVI, SL o equivalent

7,10 3.772,726 m² 26.786,35 0,92% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9G11CN0 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 4/5 per compensar la 
diferència de gruix de la partida.

0076 No té dades mediambientals Acabats interiors E9G2RR01 Paviment vinílic de la marca GERFLOR Brazilia SD o 
equivalent, flexible, multicapa de 2.2 mm de gruix en 
rotlles de 2m d'ample. Capa d'ús d'1mm. de PVC pur 
calandrat. Revers 1,2 mm compacte reforçat amb malla de 
fibra de vidre. Resistència  a l'abrassió segons EN 660.1 
de 0.08 mm. (grup T). Superfície d'estructura antilliscant 
per peus nus sobre superfícies humides. Tractament 
bacteriostàtic i fungiestàtic SANOSOL. Resistència al foc: 
B2s 1. Inclou peces especials per formació de mitges 
canyes (codi 4038, 20x20 mm), remats amb parets (codi 
4022, 5x28 mm. color a escollir), canvis de paviment  
(perfil connexió P1509, codi 3656). Totalment col.locat i en 
funcionament segons plànols de detall. Color a escollir

46,60 487,931 m² 22.737,58 0,79% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9P26A92 del Banc BEDEC.

0077 No té dades mediambientals Envolupant E9GZRE01 Acabat de paviment de formigó lliscat amb remolinador 
mecànic, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

5,49 224,450 m² 1.232,23 0,04% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9GZ3000 del Banc BEDEC.

0078 No té dades mediambientals Acabats interiors E9JCU100 Pelfut de goma-pics de gruix 15 mm, col.locat sense 
adherir

63,80 6,250 m² 398,75 0,01% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9JC2024 del Banc BEDEC.

0079 No té dades mediambientals Acabats interiors E9JZUU02 Perfil perimetral d'acer inoxidable en forma de Z de 
20+50+20 mm i 1 mm de gruix col·locat amb fixacions 
mecàniques per a encontre entre paviments de diferent 
material

11,48 66,000 m 757,68 0,03% Sí Sí Es pot substituir per la partida E4R11054 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1/1 per adaptar la unitat 
d'amidament de m a kg.

0080 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Q1UU01 Parquet industrial de fusta de 10 mm de gruix, col.locat 
adherit amb cautxú sintètic i de resistència tèrmica  menor 
o igual a 0,1

30,34 106,150 m² 3.220,59 0,11% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9Q11417 del Banc BEDEC.

0081 No té dades mediambientals Acabats interiors E9U7UU10 Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 10 mm de 
gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d´alçària, 
col.locat amb tacs d´expansió i cargols

6,71 1.716,150 m 11.515,37 0,40% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9U710A1 del Banc BEDEC.

0082 No té dades mediambientals Acabats interiors E9VZU001 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de 
consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 
mm

18,78 19,200 m 360,58 0,01% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9VZ1211 del Banc BEDEC.

0083 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z3RR01 Pintat de sòcol de DM amb dues capes d'esmalt Bs1,d0 3,96 1.809,150 m 7.164,23 0,25% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E8981BA0  del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 0,1/1 per adaptar la unitat 
d'amidament de m a m².

0084 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z3UU01 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de 
poliuretà Bs1,d0

9,75 106,150 m² 1.034,96 0,04% Sí Sí Es pot substituir per la partida E9Z312C0 del Banc BEDEC.
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0085 No té dades mediambientals Envolupant E9Z4Z12X Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades 

de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i 
manipulada a taller UNE 36 092 i amb barres corrugades 
B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part 
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i 
elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres 
embegudes i planes i creuetes.

1,00 26.585,200 kg 26.585,20 0,92% Sí Sí Es pot substituir per la partida E4BC3000 del Banc BEDEC.

0086 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z5UU01 Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària 
mitjana, amb perfil MIGUA de MECANOTUBO o 
equivalenti, per a solicitacions normals, col.locant 
previament el suport

38,30 32,000 m 1.225,60 0,04% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida E9Z51555 del Banc BEDEC. La 
informació mediambiental que té és incompleta.

0087 No té dades mediambientals Acabats interiors E9Z5UU02 Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària 
mitjana, amb perfil MIGUTAN de MECANOTUBO o 
equivalenti, per a zones humides, col.locant previament el 
suport

69,10 50,000 m 3.455,00 0,12% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida E9Z51555 del Banc BEDEC. La 
informació mediambiental que té és incompleta.

0088 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU01 Porta model S7, d'acer galvanitzat i esmaltat, d'una fulla 
corredissa de 3,65x1,97 m, amb bastidor de tub d'acer de 
40x20x1,5 i 40x40x2 mm, travesser i barrots verticals de 
tub d'acer de 40x20x1,5 mm cada 10 cm, amb elemnts de 
penjar i tancar, col.locada

1.330,88 1,000 u 1.330,88 0,05% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida EABGU040  del Banc BEDEC. 
La informació mediambiental que té és incompleta. Cadrà 
multiplicar l'amidament per 4 per compensar la diferència 
d'amplada de la porta.

0089 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU02 Conjunt model S8, format per quatre portes de xapa d'acer 
galvanitzat esmaltades, d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 5,00x2,30 m, amb bastidor i travessers de tub 
d'acer de 40x20x1,5 mm, planxa d'acer galvanitzat 
esmaltades d'1 mm de gruix, i bastiment galvanitzat i 
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

1.376,53 1,000 u 1.376,53 0,05% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida EABGU040  del Banc BEDEC. 
La informació mediambiental que té és incompleta. Cadrà 
multiplicar l'amidament per 6 per compensar la diferència 
d'amplada de la porta.

0090 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU03 Porta model S9, d'acer galvanitzat esmaltat, de dues fulles 
batents per a un buit d'obra de 1,50x2,30 m, amb bastidor 
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots horitzontals de 
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb ferratges i elements de 
tancat i penjar, col.locada

537,76 1,000 u 537,76 0,02% Sí No Es pot substituir per la partida EABGU120  del Banc BEDEC. 
Aquesta partida tampoc té informació mediambiental.

0091 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU04 Porta model S10, d'acer galvanitzat esmaltat, de quatre 
fulles batents per a un buit d'obra de 2,35x2,00 m, amb 
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots 
horitzontals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb ferratges 
i elements de tancat i penjar, col.locada

849,74 1,000 u 849,74 0,03% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida EABGU010  del Banc BEDEC. 
La informació mediambiental que té és incompleta. Cadrà 
multiplicar l'amidament per 4 per compensar la diferència 
d'amplada de la porta.

0092 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU05 Porta model S12 d'acer, de dues fulles batents per a un 
buit d'obra de 1,82x2,10 m, amb bastidor de tub d'acer de 
40x40x3 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de 
gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer 
conformada en fred, panys de Companyia, col.locada

383,93 1,000 u 383,93 0,01% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida EABGU040  del Banc BEDEC. 
La informació mediambiental que té és incompleta. Cadrà 
multiplicar l'amidament per 2 per compensar la diferència 
d'amplada de la porta.

0093 No té dades mediambientals Envolupant EABGUU10 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 
150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 
mm, dues planxes perforades d'acer esmaltades d'1 mm 
de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer 
conformada en fred, col.locada

283,80 1,000 u 283,80 0,01% Sí No Es pot substituir per la partida EABGU110  del Banc BEDEC. 
Aquesta partida tampoc té informació mediambiental.

0094 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UA14 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
part fixa de sandwich d'alumini i reixa, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 14a, 
dimensions 3,70x2,42 m

1.412,70 1,000 u 1.412,70 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0095 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UA21 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
21a, dimensions 2,97x2,80m

1.312,04 1,000 u 1.312,04 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7J99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

Pàgina 7 de 17



Llistat de substitució i assimilació d'incidències per partides del Banc BEDEC

Núm. Incidència Activitat Codi Descripció Preu Amidament UA Import % PEM Banc BEDEC? Informació MA? Observacions
0096 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UB21 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
21b, dimensions 3.35x2,80m

1.479,91 1,000 u 1.479,91 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7JB9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 3 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0097 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UC21 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
21c, dimensions 2,93x2,80m

1.294,37 1,000 u 1.294,37 0,04% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7J99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0098 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU06 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 5, 
dimensions 2,40x2,50 m

907,20 12,000 u 10.886,40 0,38% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E79L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0099 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU07 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 7, dimensions 4,89x2,50 m

1.928,78 1,000 u 1.928,78 0,07% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7J99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 3 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0100 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU08 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 8, 
dimensions 2,05x2,30 m

743,90 2,000 u 1.487,80 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0101 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU09 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 9, 
dimensions 1,25x1,80 m

354,99 2,000 u 709,98 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC.

0102 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU10 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
10, dimensions 0,96x2,50+0,30 m

424,09 3,000 u 1.272,27 0,04% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC.

0103 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU11 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
11, dimensions 4,24x2,50+0,30 m

1.873,08 2,000 u 3.746,16 0,13% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7CR9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 3 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.
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0104 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU12 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 12, dimensions 6,35x1,80 m

1.803,35 2,000 u 3.606,70 0,12% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7J99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 3 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0105 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU13 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
corredisses, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 13, dimensions 6,17x1,80 m

1.752,23 1,000 u 1.752,23 0,06% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7JD9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0106 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU14 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
fixes i finestres tipus Hervent o equivalent, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 14, dimensions 
6,17x2,42 m

2.355,87 1,000 u 2.355,87 0,08% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 4 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0107 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU15 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
15, dimensions 2,20x2,42 m

839,98 1,000 u 839,98 0,03% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0108 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU16 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
en angle, col.locada sobre bastiment de base, amb fulles 
fixes, sòcol de sandwich d'alumini i cantonera, elaborada 
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 16, dimensions 
2,56+1,08x2,42 m

1.389,79 1,000 u 1.389,79 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7CS9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0109 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU17 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
17, dimensions 2,16x2,50 m

824,84 1,000 u 824,84 0,03% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0110 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU18 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes i 
tipus Hervent o equivalent, elaborada amb perfils de preu 
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 18, dimensions 6,25x2,80 m

2.761,03 1,000 u 2.761,03 0,10% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7CS9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 4 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0111 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU19 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles fixes, elaborada 
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 19, dimensions 
3,02x2,80 m

1.334,13 1,000 u 1.334,13 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7CR9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.
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0112 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU20 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
20, dimensions 2,05x2,19 m

708,32 3,000 u 2.124,96 0,07% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E99L del Banc BEDEC.

0113 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU22 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
22, dimensions 2,63x3,52 m

1.460,60 1,000 u 1.460,60 0,05% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7JB9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0114 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU23 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, fulles corredisses i 
sandwich d'alumini superior, elaborada amb perfils de preu 
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 23, dimensions 2,59x2,50+0,30 m

1.144,17 1,000 u 1.144,17 0,04% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7J99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 2 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0115 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU24 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
24, dimensions 1,76x1,25 m

347,10 2,000 u 694,20 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC.

0116 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU25 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles fixes, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
25, dimensions 0,75x2,50 m

295,82 4,000 u 1.183,28 0,04% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7CN9L del Banc BEDEC.

0117 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU26 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
26, dimensions 0,88x1,60 m

222,14 2,000 u 444,28 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7CM9L  del Banc BEDEC.

0118 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU27 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
tipus Hervent o equivalent i folrat pilars, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 27, dimensions 
8,88x2,20+0,30  m

3.502,57 2,000 u 7.005,14 0,24% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E79L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 7 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0119 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU28 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
amb dos angles, col.locada sobre bastiment de base, amb 
fulles fixes i sòcol de sandwich d'alumini i cantoneres, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model P 28, 
dimensions (5.66+2,21+2,21)x2,50+0,30  m

4.452,99 1,000 u 4.452,99 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7CS9L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 6 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.
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0120 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU29 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 

col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
fixes i tipus Hervent o equivalent i folrat de pilars, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
29, dimensions 8,88x2,50+0,30  m

3.922,87 2,000 u 7.845,74 0,27% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 6 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0121 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU30 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
amb dos angles, col.locada sobre bastiment de base, amb 
fulles batents i fixes, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. model AL 30, dimensions 
(5,62+2,21+2,21)x2,50+0,30  m

4.430,90 1,000 u 4.430,90 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E99L del Banc BEDEC. 
Cadrà multiplicar l'amidament per 7 per compensar la 
diferència d'amplada de la balconera.

0122 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU31 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
31, dimensions 0.98x2,09  m

323,15 1,000 u 323,15 0,01% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC.

0123 No té dades mediambientals Envolupant EAF7UU32 Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col.locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i 
fixes, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. model AL 
32, dimensions 1,39x2,09  m

458,35 1,000 u 458,35 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAF7E59L del Banc BEDEC.

0124 No té dades mediambientals Compartimentació EAFAUU28 Porta d'alumini lacat, model P28, de dues fulles vidrieres, 
una fixa i l'altre corredissa d'obertura automàtica amb 
detector de presència, guies, caixó tapamecanismes 
d'alumini lacat, biga de suportació dels mecanismes i  
elements de tancar, col·locada, connectada a centraleta 
d'incendis (obertura al disparar-se l'alarma, connectada al 
subministre elèctric preferent) i amb obertura des del 
taulell de recepció. Tipus MANUSA o equivalent. 
Dimensions totals aproximades 2,60x2,50+0,30 m

1.758,43 1,000 u 1.758,43 0,06% Sí Incompleta Es pot substituir per la partida EAFA6Q0L  del Banc BEDEC. 
La informació mediambiental que té és incompleta.

0125 No té dades mediambientals Compartimentació EAM1UU01 Guixeta de dues fulles corredisses de vidre laminar de 
seguretat 5+5 amb butil transparent, sobre guies d'acer 
inoxidable encastades a la fusteria, dimensions de pas 
0,90x 0,81 m. 

169,32 6,000 u 1.015,92 0,04% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAM11AE5  del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 0,73/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0126 No té dades mediambientals Compartimentació EAM1UU02 Finestra tipus guillotina de vidre laminar de seguretat 5+5 
amb butil transparent, amb contrapesos i guies d'acer 
inoxidable encastatss a la fusteria, dimensions de pas 
2,01x 0,74 m. 

1.051,62 6,000 u 6.309,72 0,22% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAM11AE5  del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,49/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0127 No té dades mediambientals Envolupant EAN5UU30 Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 60x20 mm, 

4,51 761,880 m 3.436,08 0,12% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAN52B63  del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1/10,40 per adaptar la 
unitat d'amidament de m a u.

0128 No té dades mediambientals Compartimentació EAN5UU33 Bastiment de base per a portes tallafoc, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 60x40 mm, 

8,00 674,600 m 5.396,80 0,19% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAN52B63  del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,25/10,40 per adaptar la 
unitat d'amidament de m a u.

0129 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDRR01 Element de fusteria interior: Bastiment de fusta de pi roig , 
porta batent de bastidor de pi aplacat per les dues cares 
amb xapat de fusta de cirerer de 40x20 mm,  tapetes de 
DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, condemna, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament.  Dimensions de pas 
0,70x2,10 m, aproximades

187,53 5,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,47/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².
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0130 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUB14 Element de fusteria interior model P14b: Vidriera de fusta 

de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  tot per a 
envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, 
ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de 
roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions 
totals aproximades 1,65x2,50+0,30 m

798,71 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 4,62/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0131 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU01 Element de fusteria interior model P1: Bastiment d'acer 
tipus KIT FUTURA de KRONA o equivalent , porta 
corredissa de bastidor de pi aplacat per les dues cares 
amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM 
hidròfug per a pintar, roseta de 200x200 mm, condemna, 
tiradors, guies, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,87x2,04 m

327,13 64,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,77/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0132 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU02 Element de fusteria interior model P2: Bastiment d'acer 
tipus KIT FUTURA de KRONA o equivalent , porta 
corredissa de bastidor de pi aplacat per les dues cares 
amb tauler de DM hidròfug per a pintar, tapetes de DM 
hidròfug, per a pintar, roseta de 200x200 mm, condemna, 
tiradors, guies, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 1,10x2,03 m

412,11 78,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 2,23/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0133 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU03 Element de fusteria interior model P3: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta de dues fulles batents asimètriques, de 
bastidor de pi aplacat per les dues cares amb tauler de 
DM hidròfug per a pintar,  tapetes de DM hidròfug, roseta 
de 200x200 mm, pany, condemna, tiradors, ferratges i 
cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat 
mecànicament. Dimensions de pas 1,44x2,00 m

334,88 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 2,88/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0134 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU04 Element de fusteria interior model P4: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 1,18x2,01 m

269,15 3,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 2,37/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0135 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU05 Element de fusteria interior model P5: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,80x2,01 m

215,25 4,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,60/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0136 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU06 Element de fusteria interior model P6: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,90x2,01 m

206,18 21,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,80/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0137 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU07 Element de fusteria interior model P7: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 0,90x1,99 m

205,19 8,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,79/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0138 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU08 Element de fusteria interior model P8: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Dimensions de 
pas 1,04x2,00 m

231,81 57,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 2,08/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².
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0139 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU09 Element de fusteria interior model P9: Bastiment de fusta 

de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug per a pintar,  
tapetes de DM hidròfug, roseta de 200x200 mm, pany, 
condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic 
format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de 
catró.guix. Dimensions de pas 0,90x2,44 m

271,75 3,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 2,20/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0140 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU10 Element de fusteria interior model P10: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, tot per a 
envernissar. Pont fònic format per llana de roca de 40 mm 
i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals 
aproximades 2,86x2,50 m

1.384,43 3,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 7,15/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0141 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU11 Element de fusteria interior model P11: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una 
finestra del tipus guixeta de vidres corredissos, tot per a 
envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, 
ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de 
roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions 
totals aproximades 1,85x2,50 m

895,52 6,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 4,63/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0142 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU12 Element de fusteria interior model P12: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  una porta 
d'una fulla batent formades per bastidor de pi roig aplacat 
per les dues cares amb tauler de DM xapat de fusta de 
cirerer, tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, 
pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls 
de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 6,35x2,50+0,30 m

3.073,81 3,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 17,78/1 per adaptar la 
unitat d'amidament d'u a m².

0143 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU13 Element de fusteria interior model P13: Bastiment de fusta 
de pi roig , porta batent de bastidor de pi aplacat per les 
dues cares amb tauler de DM hidròfug xapat de fusta de 
cirerer,  tapetes de fusta de cirerer, roseta de 200x200 
mm, pany, condemna, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions de pas 0,89x2,10m

275,91 15,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 1,87/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0144 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU14 Element de fusteria interior model P14: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm,  dues 
portes  de dues fulles batents formades per bastidor de pi 
roig aplacat per les dues cares amb tauler de DM xapat de 
fusta de cirerer, pont fònic a la part superior del cel ras, tot 
per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, 
ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 1/4 
d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per llana de 
roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions 
totals aproximades 19,23x2,50+0,30 m

9.308,57 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 53,84/1 per adaptar la 
unitat d'amidament d'u a m².

0145 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU15 Element de fusteria interior model P15: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, pont fònic 
a la part superior del cel ras, tot per a envernissar, roseta 
de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
19,36x2,50+0,30 m

9.371,50 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 54,21/1 per adaptar la 
unitat d'amidament d'u a m².
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0146 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU16 Element de fusteria interior model P16: Vidriera de fusta 

de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, dues 
fulles batents i una fixe, tot per a envernissar, roseta de 
200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
2,20x2,60+0,20 m

1.097,53 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 6,16/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0147 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU17 Element de fusteria interior model P17: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta 
d'una fulla batent, pont fònic a la part superior del cel ras, 
tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 2,99x2,50+0.30 m

1.447,35 2,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 8,37/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0148 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU18 Element de fusteria interior model P18: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta 
d'una fulla batent, pont fònic a la part superior del cel ras, 
tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 3,20x2,50+0,30 m

1.549,01 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 8,96/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0149 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU19 Element de fusteria interior model P19: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta de 
dues fulles batents, pont fònic a la part superior del cel 
ras, tot per a envernissar, roseta de 200x200 mm, pany, 
tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i topalls de 
1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic format per 
llana de roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. 
Dimensions totals aproximades 5,55x2,50+0,30 m

2.686,56 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 15,54/1 per adaptar la 
unitat d'amidament d'u a m².

0150 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU20 Element de fusteria interior model P20: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, ,marc de 
pas lateral, dues guixetes de vidre corredisses i la resta 
fixe, tot per a envernissar. Pont fònic format per llana de 
roca de 40 mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions 
totals aproximades 4.22x2,50+0,30 m

2.720,03 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 11,82/1 per adaptar la 
unitat d'amidament d'u a m².

0151 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU21 Element de fusteria interior model P21: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, porta 
d'una fulla batent, tot per a envernissar, roseta de 200x200 
mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer inoxidable i 
topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. Pont fònic 
format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de 
catró.guix. Dimensions totals aproximades 1,53x2,50+0,30 
m

740,62 2,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 4,28/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0152 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU22 Element de fusteria interior model P22: Vidriera de fusta 
de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una porta 
d'una fulla batent, resta fixe, tot per a envernissar, roseta 
de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Pont fònic format per llana de roca de 40 mm i dues 
plaques de catró.guix. Dimensions totals aproximades 
2,81x2,50+0,30 m

1.360,22 2,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 7,87/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².
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0153 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU23 Element de fusteria interior model P23: Vidriera de fusta 

de pi roig , fixada a paviment sostre i parets, llistons pel 
vidre i tapetes de fusta de cirerer de 40x20 mm, una porta 
de dues fulles batents i una fixa, tot per a envernissar, 
roseta de 200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols 
d'acer inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat 
mecànicament. Pont fònic format per llana de roca de 40 
mm i dues plaques de catró.guix. Dimensions totals 
aproximades 2.48x2,50+0,30 m

1.200,48 1,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 6,94/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0154 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU24 Element de fusteria interior model P24: Porta cega d'una 
fulla batent, targes lateral i superior formades per bastidor 
de fusta de pi roig, aplacat amb tauler de DM de 6 mm per 
les dues cares i xapat amb fusta de cirerer per 
envernissar, fixada a paviment sostre i parets, roseta de 
200x200 mm, pany, tiradors, ferratges i cargols d'acer 
inoxidable i topalls de 1/4 d'esfera fixat mecànicament. 
Dimensions totals aproximades 1,20x2,50+0,30 m

756,00 2,000 u 937,65 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida 1A231331 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 3,36/1 per adaptar la unitat 
d'amidament d'u a m².

0155 No té dades mediambientals Compartimentació EAQDUU55 Envà mòbil acústic ROLLINGWALL serie 1.000 o 
equivalent, monodireccional i perfileria oculta de NOTSON 
o equivalent. Dimensions: gruix 100 mm, llargària 5.500 
mm, alçària 2.500 mm, Acabats: tauler xapat de melamina, 
perfileria i carril d'alumini anoditzat mate natural. Pont 
fònic format per llana de roca de 40 mm i dues plaques de 
catró.guix.

8.329,05 1,000 u 8.329,05 0,29% Sí Sí Es pot substituir per la partida EAU1U006 del Banc BEDEC. 
Caldrà multiplicar l'amidament per 13,75/1 per adaptar la 
unitat d'amidament d'u a m².

0156 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU04 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, de dues fulles batents 
asimètriques, per a una llum de 1.300x2.000 mm, model 
TURIA i bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, mirilla 
rectangular de 250x400 mm EI2-60 instal·lada, pany 
antipànic d'embutir TESA o equivalent, escut-manivela i 
cilindre de llautó, joc de manetes SENA o equivalent amb 
placa cuadrada d'acer inoxidable, tancaportes aeri 
TELESCO DELTA FLEXI  S/RETENCION P o equivalent, 
selector de tancament de fulla DICTATOR o equivalent, 
per a pintar, col.locada. Model P4 de la planilla de fusteria 
interior. Tipus P4. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 
1.5 mm de l'ample de la paret.

996,75 3,000 u 2.990,25 0,10% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASA72HE  del Banc BEDEC.

0157 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU06 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-30, d'una fulla batent, per a 
una llum de 900x2.000 mm, model TURIA i bastiment CS-
5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, 
escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes SENA o 
equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per 
pintar, col.locada. Model P6 de la planilla de fusteria 
interior.Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm 
de l'ample de la paret.

269,38 21,000 u 5.656,98 0,20% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASA61C1  del Banc BEDEC.

0158 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU07 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a 
una llum de 900x2.000 mm, model TURIA i bastiment CS-
5 ANTIFINGER o equivalent, mirilla rectangular de 
250x400 mm EI2-30, pany antipànic d'embutir TESA o 
equivalent, pany amb clau mestrejada, escut-manivela i 
cilindre de llautó, joc de manetes SENA o equivalent amb 
placa cuadrada d'acer inoxidable, tancaportes aeri 
TELESCO DELTA FLEXI  S/RETENCION P o equivalent, 
per a pintar, col.locada. Model P7 de la planilla de fusteria 
interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm 
de l'ample de la paret.

552,62 8,000 u 4.420,96 0,15% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASA71CE  del Banc BEDEC.

0159 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU08 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-30, d'una fulla batent, per a 
una llum de 1.100x2.000 mm, model TURIA i bastiment 
CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau 
mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer 
inoxidable, per a pintar, col.locada. Model P8 de la planilla 
de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer 
de 1.5 mm de l'ample de la paret.

329,68 59,000 u 19.451,12 0,67% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASA61P1  del Banc BEDEC.
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0160 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU25 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a 

una llum de 900x2.500 mm, model TURIA i bastiment CS-
5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau mestrejada, 
escut-manivela i cilindre de llautó, joc de manetes SENA o 
equivalent amb placa cuadrada d'acer inoxidable, per 
pintar col.locada. Model P25 de la planilla de fusteria 
interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer de 1.5 mm 
de l'ample de la paret.

334,43 2,000 u 668,86 0,02% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASA71P1  del Banc BEDEC.

0161 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU26 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, de dues fulles batents, 
per a una llum de 1.600x2.000 mm, model TURIA i 
bastiment CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau 
mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer 
inoxidable, per a pintar, col.locada. Model P26 de la 
planilla de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa 
d'acer de 1.5 mm de l'ample de la paret.

760,57 5,000 u 3.802,85 0,13% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASA72J1  del Banc BEDEC.

0162 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU27 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla corredissa de 
2.300x2.800 mm, i una porta batent incorporada, 
construída segons normativa i homologació vigents, 
sistema de tancament amb guia superior recta i contrapès 
lateral, inclòs accionament del tancament per electroimà o 
fusible tèrmic, amortidor d'impacte, per a pintar, col.locada 
i en funcionament. Model P27 de la planilla de fusteria 
interior.

2.355,26 6,000 u 14.131,56 0,49% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASB6020  del Banc BEDEC. 
Al pressupost la partida és per unitats, al Banc BEDEC per 
metres quadrats, caldrà adaptar els valors.

0163 No té dades mediambientals Compartimentació EASAUU29 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60, d'una fulla batent, per a 
una llum de 1.200x1.000 mm, model TURIA i bastiment 
CS-5 ANTIFINGER o equivalent, pany amb clau 
mestrejada, escut-manivela i cilindre de llautó, joc de 
manetes SENA o equivalent amb placa cuadrada d'acer 
inoxidable, per pintar col.locada. Model P29 de la planilla 
de fusteria interior. Inclou suplement en L de xapa d'acer 
de 1.5 mm de l'ample de la paret.

175,43 5,000 u 877,15 0,03% Sí Sí Es pot substituir per la partida EASA71A1  del Banc BEDEC.

0164 No té dades mediambientals Envolupant EASAUU97 Pany de cop i clau per a porta vidriera d'alumini, col·locat 44,48 6,000 u 266,88 0,01% N/A N/A Aquesta partida es considera no aplicable  de forma 
independent ja que altres partides assimilades ja la inclouen.

0165 No té dades mediambientals Envolupant EASAUU98 Maneta extraïble, col·locada 29,69 172,000 u 5.106,68 0,18% N/A N/A Aquesta partida es considera no aplicable  de forma 
independent ja que altres partides assimilades ja la inclouen.

0166 No té dades mediambientals Envolupant EASAUU99 Pany antipànic d'embutir TESA o equivalent,  per a 
connectar a la alarma, col.locat

68,83 33,000 u 2.271,39 0,08% N/A N/A Aquesta partida es considera no aplicable  de forma 
independent ja que altres partides assimilades ja la inclouen.

0167 No té dades mediambientals Envolupant EAVJUU01 Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o 
equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet orientables, 
lacades color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  
extrusionat lacades en el mateix color de la persiana, tapa 
de replegament, accionament a motor, dimensions 
1,80x2,20 m, col.locada

1.070,85 84,000 u 89.951,40 3,11% Sí No Es pot substituir per la partida EAV81E11 del Banc BEDEC, 
però no té dades mediambientals. Al pressupost la partida és 
per unitats, al Banc BEDEC per metres quadrats, caldrà 
adaptar els valors.

0168 No té dades mediambientals Envolupant EAVJUU02 Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o 
equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet orientables, 
lacades color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  
extrusionat lacades en el mateix color de la persiana, tapa 
de replegament, accionament a motor, dimensions 
0,90x2,20 m, col.locada

924,85 42,000 u 38.843,70 1,34% Sí No Es pot substituir per la partida EAV81E11 del Banc BEDEC, 
però no té dades mediambientals. Al pressupost la partida és 
per unitats, al Banc BEDEC per metres quadrats, caldrà 
adaptar els valors.

0169 No té dades mediambientals Envolupant EAVZUU01 Comandament motoritzat, per a persianes entre 180 i 215 
cm d'amplària, amb cablejat fins a persiana per alimentar 
el motor, motor amb receptor via radio tipus simu-
z15c/FRS o equivalent, emisor de paret FRI per FRS via 
radio (amb piles), col.locat funcionant.

240,00 10,000 u 2.400,00 0,08% N/A N/A Aquesta partida es considera no aplicable  de forma 
independent ja que altres partides assimilades ja la inclouen.

0170 No té dades mediambientals Envolupant EB12UU49 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants 
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 49 cm d'alçària, 
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella

55,35 33,800 m 1.870,83 0,06% Sí Sí Es pot substituir per la partida EB1218AM  del Banc BEDEC.

0171 No té dades mediambientals Envolupant EB12UU85 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants 
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 85 cm d'alçària, 
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella

79,55 103,600 m 8.241,38 0,28% Sí Sí Es pot substituir per la partida EB1218AM  del Banc BEDEC.
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0172 No té dades mediambientals Envolupant EB12UU90 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants 

cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, 
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella

82,29 103,600 m 8.525,24 0,29% Sí Sí Es pot substituir per la partida EB1218AM  del Banc BEDEC.

0173 No té dades mediambientals Compartimentació EB12UU99 Barana d'acer, per escala, amb passamà, travesser 
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 
100 cm d'alçària, amb pipetes i escut circular, fixada 
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

88,86 33,450 m 2.972,37 0,10% Sí Sí Es pot substituir per la partida EB1218AM  del Banc BEDEC.

0174 No té dades mediambientals Envolupant EB32U188 Gelosia de llistons de 45x93 mm. de fusta de pi roig 
tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-fungicida a 
base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o 
equivalent, col·locats amb fixacions mecàniques d'acer 
inoxidable. 

34,32 33,600 m² 1.153,15 0,04% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E43BF140 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús. L'amidament de la 
nova partida serà de 0,668 m³.

0175 No té dades mediambientals Compartimentació EB32U288 Cel ras de gelosia de llistons de 45x45 mm. de fusta de pi 
roig tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-
fungicida a base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, 
tipus Lasur o equivalent, col·locats sobre enrastrellat del 
mateix tipus de llistons i amb suspensió i fixacions 
mecàniques d'acer inoxidable. 

47,97 180,000 m² 8.634,60 0,30% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E43BF140 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús. L'amidament de la 
nova partida serà de 5,080 m³.

0176 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU86 Model de fusteria S-6, gelosia de llistons de 45x93 mm. de 
fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector 
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua acabat 
mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, amb porta d'iguals 
característiques, amb ferratges d'acer inoxidable i maneta 
extraible, col·locats amb fixacions mecàniques d'acer 
inoxidable. Dimensions 6,23x3,58 m

957,33 1,000 u 957,33 0,03% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E43BF140 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús. L'amidament de la 
nova partida serà de 0,694 m³.

0177 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU87 Model de fusteria S-5, dos trams, gelosia de llistons de 
45x93 mm. de fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb 
protector insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua 
acabat mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, amb porta 
d'iguals característiques, amb ferratges d'acer inoxidable i 
maneta extraible, col·locats amb fixacions mecàniques 
d'acer inoxidable. Dimensions 19,00x3,55 m

2.613,97 1,000 u 2.613,97 0,09% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E43BF140 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús. L'amidament de la 
nova partida serà de 2,054 m³.

0178 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU88 Model de fusteria S-4, gelosia de llistons de 45x93 mm. de 
fusta de pi roig tractada a l'autoclau, amb protector 
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua acabat 
mate sedòs, tipus Lasur o equivalent, col·locats amb 
fixacions mecàniques d'acer inoxidable. Dimensions 
9,85x2,30 m

1.081,35 1,000 u 1.081,35 0,04% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E43BF140 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús. L'amidament de la 
nova partida serà de 0,708 m³.

0179 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU98 Estructura lleugera de tubs d'acer galanitzat de 45x45x4 
mm, col·locats cada 900 mm, fixats amb cartel·les d'acer 
galvanitzat ancorades a la paret amb tacs químics

32,39 294,400 m² 9.535,62 0,33% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E4R12065 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús. L'amidament de la 
nova partida serà de 1.684,491 kg.

0180 No té dades mediambientals Envolupant EB32UU99 Gelosia de llistons de 45x45 mm. de fusta de pi roig 
tractada a l'autoclau, amb protector insecticida-fungicida a 
base de resines a l'aigua acabat mate sedòs, tipus Lasur o 
equivalent, col·locats amb fixacions mecàniques d'acer 
inoxidable, sobre estructura estructura d'acer

68,11 294,400 m² 20.051,58 0,69% Assimilable Sí Es pot substituir per la partida E43BF140 del Banc BEDEC. 
És el mateix material però per a un altre ús. L'amidament de la 
nova partida serà de 13,128 m³.

0181 No té dades mediambientals Envolupant EC1FU010 Vidre aïllant d'una lluna incolora i un vidre laminar de 
seguretat incolor, amb classificació de resistència a 
l'impacte manual nivell A, de 3+3 mm de gruix, lluna de 6 
mm i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini

90,58 832,634 m² 75.419,99 2,60% Sí Sí Es pot substituir per la partida EC1FA32D del Banc BEDEC.

0182 No té dades mediambientals Acabats interiors EQ51UU99 Silestone o equivalent per a tapetes, de 20 mm de gruix i 
50 a 150 mm d'amplària, col.locat amb morter adhesiu

199,02 46,240 m² 9.202,68 0,32% Sí Sí Es pot substituir per la partida EQ512J51 del Banc BEDEC.

0183 No té dades mediambientals Envolupant H152UU01 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de 
cinturons de seguretat, amb cable trenat de fils d'acer 
inixidable 10 mm de D, suports d'acer inoxidable i 
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó 
de seguretat

28,28 343,500 m 9.714,18 0,34% Sí No Es pot substituir per la partida H152D801 del Banc BEDEC. 
Aquesta partida tampoc té informació mediambiental.
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A.2.2.3. Introducció manual d’informació mediambiental 



Llistat de partides procedents d'incidències a les que s'ha d'introduir informació mediambiental manualment

Núm. Activitat Partida Import % PEM TCQGMA Banc BEDEC? Informació MA? Descripció
0001 Envolupant E763UU13 3.442,21 € 0,12% Incidència Sí No Reg per degoteig autocompensat tipus Tech-line o equivalent amb goters situats cada 300 mm, línies separades 300 mm 

aproximadament, part proporcional d'accessoris, válvukes de drenatge i antisifó, instal·lat
0002 Envolupant E763UU15 1.240,35 € 0,04% Incidència Sí No Boca de reg de metall, d'acoplament ràpid de 3/4 de polzada TORO o equivalent amb tapa i molla inoxidables instal·lades 

cada 20 m aproximadament, part proporcional d'accessoris, instal·lada
0003 Envolupant E83LUU01 106.198,93 € 3,67% Incidència Sí No Revestiment per a formació de façana ventilada amb plaques de fibrociment tipo STRUCTURA de EURONIT o equivalent, 

de 8 mm de gruix, amb fixacions vistes amb reblons tipus alu/inox. a una subestructura lleugera formada per mènsules de 
regulació fixades a la paret i perfils verticals d'acer galvanitzat tipus omega, separats 600 mm com a màxim. Reblons amb 
distància màxima de 600 mm. vertical i horitzontalment, amb dos punts de fixes per placa i els altres troquelats per a 
dilatacions

0004 Envolupant E83LUU13 25.921,00 € 0,90% Incidència Sí Incompleta Remat de paret d'alumini anoditzat plata de 1,5 mm de gruix, desenvolupament màxim de 600 mm. sistema FVC o 
equivalent, fixat a L d'acer galvanitzat ancorada a la façana ventilada i al mur

0005 Envolupant E83LUU31 23.980,34 € 0,83% Incidència Sí No Revestiment brancal i/o llinda de façana ventilada amb plaques de fibrociment tipo ESTRUCTURA de EURONIT o 
equivalent, de 8 mm de gruix, fixada per doble perfil d'acer galvanitzat ancorat a la façana ventilada i al premarc. 

0006 Estructura E8B2U001 20.366,08 € 0,70% Correcte Sí No Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en 
dispersió aquosa, aplicada a dues mans

0007 Envolupant E8K9U001 91,62 € 0,00% Correcte Sí Incompleta Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament com a màxim, amb dos plecs, 
col·locat amb fixacions mecàniques

0008 Envolupant E8K9UU01 449,06 € 0,02% Incidència Sí Incompleta Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, amb dos plecs, 
col.locat amb fixacions mecàniques

0009 Acabats interiors E9C1RR01 90.495,76 € 3,13% Incidència Sí Incompleta Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens

0010 Acabats interiors E9V2AA2N 7.932,31 € 0,27% Correcte Sí Incompleta Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0011 Acabats interiors E9Z5UU01 1.225,60 € 0,04% Incidència Sí Incompleta Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil MIGUA de MECANOTUBO o equivalenti, per a 
solicitacions normals, col.locant previament el suport

0012 Acabats interiors E9Z5UU02 3.455,00 € 0,12% Incidència Sí Incompleta Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil MIGUTAN de MECANOTUBO o equivalenti, per a 
zones humides, col.locant previament el suport

0013 Envolupant EABGUU01 1.330,88 € 0,05% Incidència Sí Incompleta Porta model S7, d'acer galvanitzat i esmaltat, d'una fulla corredissa de 3,65x1,97 m, amb bastidor de tub d'acer de 
40x20x1,5 i 40x40x2 mm, travesser i barrots verticals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm cada 10 cm, amb elemnts de penjar i 
tancar, col.locada

0014 Envolupant EABGUU02 1.376,53 € 0,05% Incidència Sí Incompleta Conjunt model S8, format per quatre portes de xapa d'acer galvanitzat esmaltades, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 
5,00x2,30 m, amb bastidor i travessers de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, planxa d'acer galvanitzat esmaltades d'1 mm de 
gruix, i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

0015 Envolupant EABGUU03 537,76 € 0,02% Incidència Sí No Porta model S9, d'acer galvanitzat esmaltat, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 1,50x2,30 m, amb bastidor de tub 
d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots horitzontals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb ferratges i elements de tancat i penjar, 
col.locada

0016 Envolupant EABGUU04 849,74 € 0,03% Incidència Sí Incompleta Porta model S10, d'acer galvanitzat esmaltat, de quatre fulles batents per a un buit d'obra de 2,35x2,00 m, amb bastidor de 
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, i barrots horitzontals de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, amb ferratges i elements de tancat i 
penjar, col.locada

0017 Envolupant EABGUU05 383,93 € 0,01% Incidència Sí Incompleta Porta model S12 d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 1,82x2,10 m, amb bastidor de tub d'acer de 40x40x3 
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en 
fred, panys de Companyia, col.locada

0018 Envolupant EABGUU10 283,80 € 0,01% Incidència Sí No Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues 
planxes perforades d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en 
fred, col.locada

0019 Compartimentació EAFAUU28 1.758,43 € 0,06% Incidència Sí Incompleta Porta d'alumini lacat, model P28, de dues fulles vidrieres, una fixa i l'altre corredissa d'obertura automàtica amb detector de 
presència, guies, caixó tapamecanismes d'alumini lacat, biga de suportació dels mecanismes i  elements de tancar, 
col·locada, connectada a centraleta d'incendis (obertura al disparar-se l'alarma, connectada al subministre elèctric preferent) 
i amb obertura des del taulell de recepció. Tipus MANUSA o equivalent. Dimensions totals aproximades 2,60x2,50+0,30 m

0020 Envolupant EAVJUU01 89.951,40 € 3,11% Incidència Sí No Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet orientables, lacades 
color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  extrusionat lacades en el mateix color de la persiana, tapa de replegament, 
accionament a motor, dimensions 1,80x2,20 m, col.locada

0021 Envolupant EAVJUU02 38.843,70 € 1,34% Incidència Sí No Persiana replegable METALUNIC de GRADHERMÈTIC o equivalent, de lamel·les d'alumini monoparet orientables, lacades 
color RAL a escollir, amb guies laterals d'alumini  extrusionat lacades en el mateix color de la persiana, tapa de replegament, 
accionament a motor, dimensions 0,90x2,20 m, col.locada

0022 Compartimentació EB14U020 26.269,17 € 0,91% Correcte Sí No Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, fixat mecànicament

0023 Envolupant H152UU01 9.714,18 € 0,34% Incidència Sí No Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb cable trenat de fils d'acer inixidable 10 mm 
de D, suports d'acer inoxidable i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
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Llistat de partides procedents d'incidències a les que s'ha d'introduir informació mediambiental manualment

Núm. Activitat Partida Import % PEM TCQGMA Banc BEDEC? Informació MA? Descripció
0024 Envolupant KQN2U002 1.798,16 € 0,06% Correcte Sí No Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2  suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa 

metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als 
perfils i barana metàl·lica d'acer amb  tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de 
secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat
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Llistat de partides noves del Banc BEDEC a les que s'ha d'introduir informació mediambiental manualment

Núm. Activitat Partida Import % PEM TCQGMA Banc BEDEC? Informació MA? Descripció
0001 Acabats interiors E9C1441B 90.495,76 € 3,35% Partida nova Sí Incompleta Paviment de terratzo llis de gra microgra,  de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter  de ciment 1:6, 

elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l, per a ús interior intens.
0002 Envolupant E83N8110 68.347,83 € 2,53% Partida nova Sí No Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, de 8 

mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les 
plaques amb reblons d'acer inoxidable.

0003 Envolupant EAV81E11 51.392,88 € 1,90% Partida nova Sí No Persiana de llibret d'alumini lacat, plegable, amb lamel·la mòbil horitzontal  de de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de 
gruix, bastiment  de 45 mm d'amplària, amb comandament manual, col·locat amb fixacions mecàniques.

0004 Compartimentació EB14U020 26.269,17 € 0,97% Partida nova Sí No Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, fixat mecànicament.

0005 Estructura E8B2U001 20.336,08 € 0,75% Partida nova Sí No Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en 
dispersió aquosa, aplicada a dues mans.

0006 Acabats interiors E9Z51555 9.275,02 € 0,34% Partida nova Sí Incompleta Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil  de neoprè i suport d'alumini, col·locant 
prèviament el suport.

0007 Envolupant FJS5C100 8.048,00 € 0,30% Partida nova Sí No Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec.
0008 Acabats interiors E9V2AA2N 7.932,31 € 0,29% Partida nova Sí Incompleta Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de 

maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
0009 Envolupant E8JAU010 7.825,89 € 0,29% Partida nova Sí Incompleta Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de 

desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques.
0010 Envolupant H152D801 3.380,04 € 0,13% Partida nova Sí No Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i 

dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs.
0011 Envolupant EABGU040 2.074,08 € 0,08% Partida nova Sí Incompleta Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues 

planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, 
col·locada.

0012 Envolupant KQN2U002 1.798,16 € 0,07% Partida nova Sí No Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2  suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa 
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als 
perfils i barana metàl·lica d'acer amb  tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de 
secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.

0013 Compartimentació EAFA6Q0L 1.527,39 € 0,06% Partida nova Sí Incompleta Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per 
a un buit d'obra aproximat de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior.

0014 Envolupant EABGU010 626,92 € 0,02% Partida nova Sí Incompleta Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues 
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, 
col·locada.

0015 Envolupant E8K9U001 461,35 € 0,02% Partida nova Sí Incompleta Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament com a màxim, amb dos plecs, 
col·locat amb fixacions mecàniques.

0016 Envolupant FJS12030 363,42 € 0,01% Partida nova Sí No Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, 
instal·lada.

0017 Envolupant EABGU120 262,09 € 0,01% Partida nova Sí No Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues 
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, 
col·locada.

0018 Envolupant EABGU110 250,00 € 0,01% Partida nova Sí No Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues 
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, 
col·locada.
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A.2.3. Resultats mediambientals del projecte original 
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A.3. Pressupost del projecte original 
 



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE ORIGINAL

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ENDERROCS

Capítol 01 ENDERROCS

Obra elemental 01 ENDERROCS

1 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 215)

11,16 159,000 1.774,44

TOTAL Obra elemental 01.01.01.01 1.774,44

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ENDERROCS

Capítol 01 ENDERROCS

Obra elemental 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 33,390 331,56

2 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 33,390 156,27

TOTAL Obra elemental 01.01.01.02 487,83

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 01 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 3)

1,96 3.310,000 6.487,60

2 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 794,400 7.888,39

3 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 10) 9,98 523,793 5.227,45

4 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 7)

4,99 523,793 2.613,73

5 E2422039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 9)

8,45 523,793 4.426,05

6 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 794,400 3.717,79

TOTAL Obra elemental 01.02.02.01 30.361,01

euros

Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE ORIGINAL

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 02 EXCAVACIÓ DE SOTERRANIS

1 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 952,650 9.459,81

2 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 4)

4,42 793,875 3.508,93

3 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 952,650 4.458,40

TOTAL Obra elemental 01.02.02.02 17.427,14

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 03 EXCAVACIÓ DE FONAMENTACIÓ

1 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 6)

2,02 797,482 1.610,91

2 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 1.191,533 11.831,92

3 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
5)

6,24 1.922,086 11.993,82

4 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 1.191,533 5.576,37

TOTAL Obra elemental 01.02.02.03 31.013,02

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 01 ESTRUCTURA SOTA RASANT

Obra elemental 01 FONAMENTS

Activitat 01 SABATES, RASES I POUS

1 E31521G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 13)

75,32 961,045 72.385,91

2 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 14)

82,30 266,537 21.936,00

euros



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE ORIGINAL

PRESSUPOST * Pàg.: 3

3 E31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

1,22 11.600,256 14.152,31

4 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 16) 20,00 15,120 302,40

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 24)

10,95 357,062 3.909,83

TOTAL Activitat 01.03.01.01.01 112.686,45

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 01 ESTRUCTURA SOTA RASANT

Obra elemental 01 FONAMENTS

Activitat 02 ENCEPS I RIOSTES

1 E38515H3 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20, abocat amb cubilot (P - 21)

79,52 91,164 7.249,36

2 E38B4000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)

1,25 9.496,250 11.870,31

3 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl�lic per a traves i pilarets (P - 23) 20,21 455,820 9.212,12

4 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 24)

10,95 151,940 1.663,74

TOTAL Activitat 01.03.01.01.02 29.995,53

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 01 ESTRUCTURA SOTA RASANT

Obra elemental 02 CONTENCIÓ DE TERRES

Activitat 01 MURS I PANTALLES

1 E32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot (P - 17)

89,14 158,928 14.166,84

2 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima
de 3 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 18)

1,31 17.248,929 22.596,10

3 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl�lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 19)

16,57 520,695 8.627,92

4 E32D1A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl�lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 20)

23,75 646,590 15.356,51

5 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 42)

13,09 8,000 104,72

TOTAL Activitat 01.03.01.02.01 60.852,09

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

euros

Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE ORIGINAL

PRESSUPOST * Pàg.: 4

Obra elemental 01 ESTRUCTURA METÀL�LICA

1 E441512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 26)

1,68 423,700 711,82

2 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 216)

14,12 11,330 159,98

3 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 124)

21,47 5,869 126,01

4 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 123)

19,09 5,461 104,25

TOTAL Obra elemental 01.03.02.01 1.102,06

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 02 ESCALES I RAMPES

1 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 40)

1,42 2.986,500 4.240,83

2 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 49)

59,90 99,550 5.963,05

3 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 34)

90,11 24,889 2.242,75

TOTAL Obra elemental 01.03.02.02 12.446,63

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 01 PILARS

1 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 30)

108,19 38,671 4.183,82

2 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)

1,22 6.380,715 7.784,47

3 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
(P - 43)

24,16 481,493 11.632,87

4 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 136)

19,01 457,755 8.701,92

TOTAL Activitat 01.03.02.03.01 32.303,08

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

euros



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran
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Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 02 BIGUES

1 E45318H3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 32)

102,90 69,193 7.119,96

2 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

1,36 14.777,200 20.096,99

3 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 3
m (P - 46)

41,75 691,523 28.871,09

TOTAL Activitat 01.03.02.03.02 56.088,04

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 03 SOSTRE

1 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 33)

87,91 1.232,953 108.388,90

2 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 40)

1,42 139.452,275 198.022,23

3 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 47)

30,09 4.685,275 140.979,92

4 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 48)

45,57 259,150 11.809,47

5 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix (P - 97)

9,43 15,088 142,28

6 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 136)

19,01 150,363 2.858,40

TOTAL Activitat 01.03.02.03.03 462.201,20

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 04 MURS

1 E45218H3 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 31)

96,76 140,792 13.623,03

2 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 37)

1,41 14.175,426 19.987,35

3 E4D21A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m (P - 44)

17,77 63,700 1.131,95

4 E4D21A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,

25,80 1.040,905 26.855,35

euros
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d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 45)

5 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 136)

19,01 615,070 11.692,48

TOTAL Activitat 01.03.02.03.04 73.290,16

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 04 ESTRUCTURA DE FÀBRICA

1 E4F2A5J4 m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-20, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret  de 7 N/mm2 (P - 50)

362,93 18,246 6.622,02

TOTAL Obra elemental 01.03.02.04 6.622,02

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 01 ENVOLUPANT SOTA RASANT

Obra elemental 01 SOLERES

1 E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col�locada no adherida (P - 87)

1,20 2.497,400 2.996,88

2 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 144)

9,02 2.497,400 22.526,55

3 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 209)

7,89 128,000 1.009,92

4 193525B4 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6
mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment 100% del PN. C2+D1 segons DB-HS (P - 1)

34,18 448,900 15.343,40

5 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PN (P - 8)

0,28 2.497,400 699,27

6 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P -
146)

17,73 1.763,400 31.265,08

7 E9361760 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió (P -
145)

13,27 1.019,100 13.523,46

8 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 154)

3,27 224,450 733,95

9 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 39)

1,41 26.585,200 37.485,13

TOTAL Obra elemental 01.04.01.01 125.583,64

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

euros
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Obra elemental 01 COBERTES

1 E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col�locada no adherida (P - 87)

1,20 2.000,567 2.400,68

2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 63)

13,34 141,240 1.884,14

3 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel�lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 64)

11,39 2.000,567 22.786,46

4 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col�locada no adherida (P - 85)

11,52 2.456,747 28.301,73

5 E7C21431 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica
>= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat,
col�locada sense adherir (P - 91)

7,53 1.182,080 8.901,06

6 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col�locat sense adherir (P - 56)

9,04 860,578 7.779,63

7 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P - 66)

10,60 616,710 6.537,13

8 E511PJFC m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col�locades la 1a amb morter asfàltic i
la 2a amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 57)

33,30 443,920 14.782,54

9 E9C31524 m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid,
de 50x50 cm, preu alt, col�locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
exterior (P - 148)

26,48 31,550 835,44

10 E9C4152S m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid,
de 50x50 cm, preu alt, col�locat sense adherir sobre suports de morter
de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior (P - 150)

49,85 141,240 7.040,81

11 E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 41)

5,69 54,960 312,72

12 E5ZD5DC4 m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col�locada amb
fixacions mecàniques (P - 67)

17,67 718,750 12.700,31

13 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 100)

8,72 718,750 6.267,50

14 E45CJAB3 m3 Formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 35)

106,31 4,272 454,16

15 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 47)

30,09 8,700 261,78

16 E441F135 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 27)

1,74 442,735 770,36

17 E444F335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura (P - 29)

2,05 747,751 1.532,89

18 E442J035 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge,
en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a
l'obra amb soldadura (P - 28)

1,86 130,985 243,63

19 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 122)

25,44 32,944 838,10

euros
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20 E5ZH5DJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana
metàl�lica, col�locada amb fixacions mecàniques (P - 69)

40,02 14,000 560,28

21 E5ZH5DP4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava
metàl�lica, col�locada amb fixacions mecàniques (P - 70)

44,53 14,000 623,42

22 E55984BK m3 Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de
gruix per a revestir, de maó calat de 290x140x100 mm amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 62)

325,60 6,250 2.035,00

23 E5454376 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb
4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm,
de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col�locat
amb fixacions mecàniques (P - 59)

18,27 70,720 1.292,05

24 E7C9HB04 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 80 mm de gruix, col�locada amb fixacions
mecàniques (P - 94)

9,49 70,720 671,13

25 E5531291 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat,
col�locada amb fixacions mecàniques (P - 61)

162,72 22,000 3.579,84

26 E5531212 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 70x40 cm sense sòcol prefabricat,
col�locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta (P - 60)

80,96 160,802 13.018,53

27 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització
(P - 68)

11,24 8,000 89,92

28 E5ZHADJ4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col�locada
amb fixacions mecàniques (P - 71)

30,80 10,000 308,00

29 ER4HH2A1 u Subministrament de Sedum en test 11x11 cm (P - 208) 1,44 5.980,679 8.612,18

30 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 211) 1,32 7.383,482 9.746,20

31 FJSA3241 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 212)

144,56 1,000 144,56

32 FJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal�lada
en alçada i calibrada (P - 213)

278,65 1,000 278,65

33 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal�lada (P - 210)

121,79 3,000 365,37

34 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col�locat sense adherir (P - 88)

2,35 4.647,207 10.920,94

35 E7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
300 a 350 g/m2, col�locat sense adherir (P - 90)

2,80 818,487 2.291,76

36 E7CPA843 m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x450
mm gruix 80 mm amb llana de roca amb vel de vidre, gruix de la
planxa perforada 0,8 mm i planxa d'acer galvanitzat llisa d'1 mm de
gruix, col�locat (P - 95)

74,82 21,360 1.598,16

37 E8J94539 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs,
col�locada amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 137)

16,72 380,350 6.359,45

38 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 214)

10,98 343,500 3.771,63

39 EG6125F2 u Caixa de registre d'acer galvanitzat, rectangular, amb capacitat per a 6
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col�locada
embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge (P - 205)

57,95 10,000 579,50

40 EG6122F1 u Caixa de registre d'acer galvanitzat, rectangular, amb capacitat per a 6
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col�locada
superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris
per al muntatge (P - 204)

20,51 10,000 205,10

euros
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41 E7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 400 a 500 g/m2, col�locat sense adherir (P - 89)

5,50 818,487 4.501,68

42 E7743281 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2,
amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament (P - 86)

14,83 818,487 12.138,16

43 ER3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 207)

90,86 79,741 7.245,27

TOTAL Obra elemental 01.04.02.01 215.567,85

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 02 FAÇANES

1 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 72)

33,70 937,040 31.578,25

2 E4F7PL11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 1,2 m
de llargària, per a revestir, col�locada amb el mateix morter de la paret
(P - 52)

21,04 29,000 610,16

3 E4F7VL11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm d'amplària i 2,1 m
de llargària, per a revestir, col�locada amb el mateix morter de la paret
(P - 53)

43,89 29,000 1.272,81

4 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó
pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08
kNm, reblert amb el mateix morter de la paret (P - 51)

19,89 116,650 2.320,17

5 E81135L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat (P -
104)

22,81 877,515 20.016,12

6 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat (P - 105)

24,03 253,590 6.093,77

7 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de
pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis (P -
130)

6,95 260,940 1.813,53

8 E8K3FC4K m Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell,
col�locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 139)

83,13 94,600 7.864,10

9 E9C33424 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid,
de 40x40 cm, preu alt, col�locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
exterior (P - 149)

29,07 3,360 97,68

10 E8K9U001 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 35 cm
de desenvolupament com a màxim, amb dos plecs, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 140)

18,79 28,200 529,88

11 E7J21181 m Reblert de junt amb cordó cel�lular de polietilè expandit de diàmetre 25
mm, col�locat a pressió a l'interior del junt (P - 98)

2,85 23,000 65,55

12 E7J5121A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 99)

6,41 23,000 147,43

13 E6Z1333V m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica
armada per a revestir, de 34x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de
llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn,
col�locada amb morter (P - 83)

17,30 24,000 415,20

14 E7C294A4 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència

9,25 1.120,640 10.365,92

euros
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tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2K/W, amb la superfície rugosa i amb
cantell recte, col�locada amb fixacions mecàniques (P - 93)

15 E83N8110 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat amb
planxa hidrofugada composta de cel�lulosa-ciment, de 8 mm de gruix,
col�locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5
mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer
inoxidable (P - 111)

68,72 1.120,640 77.010,38

16 E8KA6P61 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de
gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs,
col�locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 141)

23,97 404,050 9.685,08

17 E8JAU010 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada
d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 8 plecs, col�locada amb fixacions mecàniques (P -
138)

19,65 450,800 8.858,22

18 E8KA6R43 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de
gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs,
col�locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 142)

35,70 189,000 6.747,30

TOTAL Obra elemental 01.04.02.02 185.491,55

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 03 SOSTRES

1 E7C21433 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica
>= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat,
col�locada amb morter adhesiu (P - 92)

7,93 384,000 3.045,12

TOTAL Obra elemental 01.04.02.03 3.045,12

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 04 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

Activitat 01 FUSTERIA EXTERIOR

1 EAF7D39C u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana (P - 174)

399,12 31,000 12.372,72

2 EAN52363 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm (P - 184)

28,09 31,000 870,79

3 EAF7E99C u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana (P - 177)

841,94 87,000 73.248,78

4 EAN52663 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm (P - 185)

36,24 87,000 3.152,88

euros
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5 EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel�les de 14 a 14,5 mm de gruix,
55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 (P - 196)

82,39 39,600 3.262,64

6 EAVZK000 m Guies d'alumini per a persianes enrotllables (P - 198) 6,74 44,000 296,56

7 E83Q5A23 m2 Revestiment vertical amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada,
amb ones cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial, entre 13 i 14
kg/m2, acabat llis, col�locada amb fixacions mecàniques (P - 112)

29,45 150,060 4.419,27

8 EABGU040 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 167)

174,49 12,000 2.093,88

9 EABGU120 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 169)

265,01 1,000 265,01

10 EABGU110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 168)

252,92 1,000 252,92

11 EABGU010 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 166)

158,38 4,000 633,52

12 EAF7E99L u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 178)

942,49 28,000 26.389,72

13 EAF7J99L u Balconera 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 180x220 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 179)

912,95 15,000 13.694,25

14 EAF7JB9L u Balconera 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 210x220 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 180)

1.034,62 5,000 5.173,10

15 EAF7E79L u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 176)

789,71 38,000 30.008,98

16 EAF7E59L u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 175)

655,89 17,000 11.150,13

17 EAF7CR9L u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
180x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 172)

532,67 8,000 4.261,36

euros

Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE ORIGINAL

PRESSUPOST * Pàg.: 12

18 EAF7JD9L u Balconera 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 240x220 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 181)

1.141,40 2,000 2.282,80

19 EAF7CS9L u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
210x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 173)

622,83 12,000 7.473,96

20 EAF7CN9L u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 171)

289,14 4,000 1.156,56

21 EAF7CM9L u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic,
col�locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
75x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 170)

244,30 2,000 488,60

22 EAN52B63 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 300x220 cm (P -
186)

47,11 73,140 3.445,63

23 EAV81E11 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, plegable, amb lamel�la mòbil
horitzontal de de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix,
bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament manual, col�locat
amb fixacions mecàniques (P - 197)

124,72 415,800 51.858,58

24 E43BF140 m3 Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3,5x3,5 a 7x7 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)
, col�locat clavat (P - 25)

1.739,50 17,252 30.009,85

25 E4R12065 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a
estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular,
treballat a taller i col�locat a l'obra amb soldadura (P - 55)

5,49 1.684,491 9.247,86

26 EC1FA32D m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de
seguretat incolor amb 4 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini (P - 202)

82,43 832,634 68.634,02

TOTAL Activitat 01.04.02.04.01 366.144,37

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 04 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

Activitat 03 SERRALLERIA EXTERIOR

1 E89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
pintura de partícules metàl�liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat (P - 133)

20,81 198,200 4.124,54

2 KQN2U002 m Escala metàl�lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl�lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl�lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als

349,21 5,200 1.815,89

euros
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perfils, amb acabat lacat (P - 217)

3 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 199)

94,29 241,000 22.723,89

TOTAL Activitat 01.04.02.04.03 28.664,32

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 01 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Obra elemental 01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 E6184L6K m2 Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150
mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,
gris de dues cares vistes, col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 75)

31,77 1.114,597 35.410,75

2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 76)

3,31 5.772,072 19.105,56

3 E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col�locat manualment, per
a parets de blocs de morter de ciment (P - 77)

131,20 97,667 12.813,91

4 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col�locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 73)

20,91 77,247 1.615,23

5 E614TK1K m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 74)

16,76 76,760 1.286,50

6 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col�locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l (P - 58)

8,09 2.088,850 16.898,80

7 E6523ADD m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 165 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,667 m2K/W (P - 82)

50,80 3.651,642 185.503,41

8 E6523A4B 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 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W (P - 78)

34,79 460,362 16.015,99

9 E6523A7B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W (P - 79)

44,60 38,304 1.708,36

10 E6523A7D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W (P - 80)

45,49 586,530 26.681,25

11 E6523A8D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W (P - 81)

55,29 259,588 14.352,62

euros
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TOTAL Obra elemental 01.05.01.01 331.392,38

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 01 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Obra elemental 02 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

1 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb
platines de connexió a parament, fixat mecànicament (P - 200)

63,04 458,050 28.875,47

2 E89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
pintura de partícules metàl�liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat (P - 133)

20,81 33,450 696,09

3 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 3 butiral transparent, col�locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 201)

76,89 223,136 17.156,93

4 E8AA2BD0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat (P - 135)

17,74 631,210 11.197,67

5 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 131)

18,86 684,948 12.918,12

6 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 132)

18,31 567,195 10.385,34

7 E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 125)

8,19 60,773 497,73

8 EAFA6Q0L u Porta d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra
aproximat de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior (P -
182)

1.537,15 1,000 1.537,15

9 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
dues fulles batents, col�locat amb fixacions mecàniques (P - 183)

307,57 13,320 4.096,83

10 EAN52B63 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 300x220 cm (P -
186)

47,11 80,952 3.813,65

11 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per
a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment (P -
2)

134,27 828,710 111.270,89

12 EAU1U006 m2 Envà mòbil monodireccional format per mòduls simples i mòdul
telescòpic de 1,20x4,00 m de dimensions màximes i 103 mm de gruix,
amb una massa superficial de 40 Kg/m2, perfileria oculta d'alumini i
aïllament interior amb llana de roca, acabat exterior amb taulell de
melamina de 16 mm gruix i perfils anoditzats mate. Mecanismes
interiors per a fixació o alliberament manual mitjaçant clau de
d'ancoratge. Juntes acústiques verticals mitjançant perfil de coextrusió
per a centrat i alineat dels mòduls. Sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior amb perfil d'alumini extrusionat 6063 T-5
ancorat al sostre mitjançant tacs d'expansió M10x100 mm i plaques de
suspensió ancorades a l'estructura i fixades al carril mitjançant cargols
autoblocants, rodaments interiors formats per doble (P - 195)

430,30 13,750 5.916,63

13 EASA72HE u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 140x205 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic,
col�locada (P - 192)

1.075,29 3,000 3.225,87

14 EASA61C1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
90x205 cm, preu superior, col�locada (P - 187)

195,06 21,000 4.096,26

15 EASA71CE u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x205 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col�locada
(P - 190)

494,62 8,000 3.956,96

euros
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16 EASA61P1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu superior, col�locada (P - 188)

203,65 59,000 12.015,35

17 EASA71P1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu superior, col�locada (P - 191)

280,44 2,000 560,88

18 EASA72J1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x205 cm, preu superior, col�locada (P - 193)

594,61 5,000 2.973,05

19 EASB6020 m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 60, per
a un buit d'obra  de 3 a 7 m2, col�locada (P - 194)

302,76 38,640 11.698,65

20 EASA71A1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
70x205 cm, preu superior, col�locada (P - 189)

251,17 5,000 1.255,85

21 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 199)

94,29 33,450 3.154,00

TOTAL Obra elemental 01.05.01.02 251.299,37

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 02 ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS

Obra elemental 02 CELS RASOS

1 E84B3JBB m2 Cel ras de plaques d'acer, de mecanització llisa i acabat pintada al
forn, de color metàl�lic, de 30x150 cm, sistema desmuntable amb
entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina (P - 117)

48,25 394,806 19.049,39

2 E8443200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 113)

23,32 1.837,352 42.847,05

3 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 114)

23,93 416,536 9.967,71

4 E8447200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 115)

25,62 159,645 4.090,10

5 E84516A3 m2 Cel ras amb plaques de fusta xapada llisa de 60 cm de llargària i 60
cm d'amplària per a cel ras desmuntable amb entramat vist (P - 116)

123,39 242,590 29.933,18

6 E7D8AAB0 m2 Protecció contra el foc de sostre de formigó armat amb resistència al
foc EI-120 amb 1 placa de silicat càlcic de 12 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i densitat 870 kg/m3 (P - 96)

26,73 18,110 484,08

7 EE6313K3 m2 Protecció contra el foc EI-30 de conducte de ventilació metàl�lic amb
plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal�lat
(P - 203)

43,72 0,360 15,74

8 E43BF140 m3 Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3,5x3,5 a 7x7 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)
, col�locat clavat (P - 25)

1.739,50 5,080 8.836,66

TOTAL Obra elemental 01.05.02.02 115.223,91

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 ACABATS INTERIORS

Capítol 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

Obra elemental 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

euros
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1 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat
(P - 103)

19,06 119,560 2.278,81

2 E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 101)

26,08 77,140 2.011,81

3 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de
regle (P - 102)

17,59 345,326 6.074,28

4 E8Z21161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm,
col�locades cada 60 cm i fixades mecànicament (P - 143)

7,90 370,153 2.924,21

5 E7614A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col�locada adherida amb
adhesiu de cautxú sintètic (P - 84)

22,93 104,240 2.390,22

6 E8261245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 110)

26,18 2.737,129 71.658,04

7 E86564LC m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc
B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, treballat al
taller, col�locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (P -
119)

32,59 370,153 12.063,29

8 E86564L7 m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc
B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a
mida, col�locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (P -
118)

28,81 782,775 22.551,75

9 E865973C m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procès sec MDF, de 10 mm de
gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller,
col�locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (P - 120)

23,04 30,000 691,20

10 E86A5AB6 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i treballat al taller, col�locat
amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm (P - 121)

40,27 30,000 1.208,10

11 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
127)

4,58 690,125 3.160,77

12 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 128)

4,62 4.759,865 21.990,58

13 E8A81CE1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa
segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat (P - 134)

12,63 370,153 4.675,03

14 EQ512J51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col�locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 206)

188,07 46,240 8.696,36

TOTAL Obra elemental 01.06.01.01 162.374,45

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 ACABATS INTERIORS

Capítol 02 REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS

euros
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Obra elemental 01 PAVIMENTS

1 E9G11CN0 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada (P - 153)

12,42 3.047,940 37.855,41

2 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 163) 9,50 3.457,996 32.850,96

3 E9C33424 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid,
de 40x40 cm, preu alt, col�locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
exterior (P - 149)

29,07 120,315 3.497,56

4 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 63)

13,34 131,000 1.747,54

5 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col�locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 152)

26,59 271,600 7.221,84

6 E9C4342S m2 Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 40x40
cm, preu alt, col�locat sense adherir sobre suports de morter de ciment
de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior (P - 151)

57,81 160,180 9.260,01

7 E9V2AA2N m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià,
amb un cantell polit i abrillantat, col�locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 160)

55,15 157,200 8.669,58

8 E9V2BBQN m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, de
dues peces, frontal i estesa, col�locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 161)

63,23 16,200 1.024,33

9 E9JZU100 kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a
col�locació de pelfuts (P - 156)

5,39 9,680 52,18

10 E5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix (P - 65)

9,88 396,310 3.915,54

11 E9C1441B m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior,
col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l, per a ús interior intens (P - 147)

27,64 3.457,996 95.579,01

12 E9P26A92 m2 Paviment de PVC homogeni amb llosetes de 600x600 mm, classe
34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col�locades amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel�lular de
diàmetre 4 mm (P - 157)

31,58 487,931 15.408,86

13 E9JC2024 m2 Pelfut de cautxú amb relleu de pues, de color i de 16 mm de gruix,
col�locat sense adherir (P - 155)

65,95 6,250 412,19

14 E4R11054 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures,
en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col�locat a l'obra (P -
54)

4,05 66,000 267,30

15 E9Q11417 m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm,
formades per llistonets encolats de 12x0,8x2 cm, amb sistema de
col�locació amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 158)

26,71 106,150 2.835,27

16 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col�locat
amb tacs d'expansió i cargols (P - 159)

7,38 1.716,150 12.665,19

17 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I (P - 162)

23,36 19,200 448,51

18 E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 125)

8,19 180,915 1.481,69

19 E9Z312C0 m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà (P
- 164)

10,38 106,150 1.101,84

20 E9Z51555 m Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb
perfil de neoprè i suport d'alumini, col�locant prèviament el suport (P -
165)

114,72 82,000 9.407,04

euros
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TOTAL Obra elemental 01.06.02.01 245.701,85

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 ACABATS INTERIORS

Capítol 02 REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS

Obra elemental 02 SOSTRES

1 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 106)

9,50 13,380 127,11

2 E812A012 m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 107)

4,37 10,704 46,78

3 E812B012 m Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 108)

5,75 10,704 61,55

4 E812D012 m Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 109)

5,70 5,352 30,51

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 129)

5,33 3.588,473 19.126,56

6 E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 126)

11,81 242,590 2.864,99

TOTAL Obra elemental 01.06.02.02 22.257,50

(*) Branques incompletes

euros
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Estudi i proposta de millores ambientals en els sostres

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formigó E45C18H4 m3
Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba

1.448,77 MJ 272,16 kg CO2 1.232,953 1.786.265,318 335.560,49 kg CO2

Armadura E4BC4000 kg
Armadura per a lloses d'estructura AP500 
SD d'acer en barres corrugades B500SD de 
límit elàstic >= 500 N/mm2

37,69 MJ 3,04 kg CO2 139.452,275 5.255.956,245 423.934,92 kg CO2

E4DC1D00 m2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi

17,40 MJ 1,24 kg CO2 4.685,275 81.523,785 5.809,74 kg CO2

E4DC1D02 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a 
deixar el formigó vist

115,70 MJ 7,22 kg CO2 259,150 29.983,655 1.871,06 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formigó E45BB8H3 m3

Formigó per a sostre nervat reticular, HRA-
25/B/20/IIa de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 810,886 1.121.171,113 208.219,23 kg CO2

E4BB3000 kg
Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 S d'acer en barres corrugades 
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

37,52 MJ 3,02 kg CO2 98.888,500 3.710.296,520 298.643,27 kg CO2

E4BBDA66 m2

Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 T amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-
5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

99,71 MJ 8,03 kg CO2 4.944,425 493.008,617 39.703,73 kg CO2

Encofrat E4DB1SFH m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, 
amb tauler de fusta de pi i cassetó 
recuperable de PVC de 25 cm, per a una 
retícula de 80x80 cm

45,63 MJ 4,21 kg CO2 4.944,425 225.614,113 20.816,03 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E45BB8H3 m3

Formigó per a sostre nervat reticular, HRA-
25/B/20/IIa de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 648,559 896.729,410 166.536,85 kg CO2

E45CB8H3 m3
Formigó per a lloses, HRA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

1.343,15 MJ 249,44 kg CO2 247,449 332.361,124 61.723,68 kg CO2

E4BB3000 kg
Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 S d'acer en barres corrugades 
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

37,52 MJ 3,02 kg CO2 79.092,500 2.967.550,600 238.859,35 kg CO2

E4BBDA66 m2

Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 T amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-
5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

99,71 MJ 8,03 kg CO2 3.954,625 394.315,659 31.755,64 kg CO2

E4BC4000 kg
Armadura per a lloses d'estructura AP500 
SD d'acer en barres corrugades B500SD de 
límit elàstic >= 500 N/mm2

37,69 MJ 3,04 kg CO2 29.694,000 1.119.166,860 90.269,76 kg CO2

E4DB1SFH m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, 
amb tauler de fusta de pi i cassetó 
recuperable de PVC de 25 cm, per a una 
retícula de 80x80 cm

45,63 MJ 4,21 kg CO2 3.954,625 180.449,539 16.648,97 kg CO2

E4DC1D00 m2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi

17,40 MJ 1,24 kg CO2 730,650 12.713,310 906,01 kg CO2

E4DC1D02 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a 
deixar el formigó vist

115,70 MJ 7,22 kg CO2 259,150 29.983,655 1.871,06 kg CO2

608.571,32 kg CO2 1.199,99 MJ 123,08 kg CO2

Formigó

Armadura

Encofrat

7.153.729,00 MJ

Encofrat

Solució constructiva del projecte original

Estudi d'alternatives

Proposta de nova solució constructiva

Sostre nervat reticular de 25+5 cm, amb 
cassetons recuperables de PVC, intereixos 
0,8 m, amb una quantia de 20 kg/m2 
d'armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades, armadura AP500 T en malles 
electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de 
diàmetre i 0,164 m3/m2 de formigó HRA-
25/B/20/IIa abocat amb cubilot

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 
cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, 
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler 
fenòlic per a deixar el formigó vist en les 
zones on la llosa quedi vista, i amb tauler de 
fusta de pi en les zones on hi hagi cel ras, 
amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-
25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura 
AP500 SD d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 28 kg/m2

5.933.270,16 MJ

Sostre nervat reticular de 25+5 cm, amb 
cassetons recuperables de PVC, intereixos 
0,8 m, amb una quantia de 20 kg/m2 
d'armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades, armadura AP500 T en malles 
electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de 
diàmetre i 0,164 m3/m2 de formigó HRA-
25/B/20/IIa abocat amb cubilot

567.382,26 kg CO2 114,75 kg CO25.550.090,36 MJArmadura

1.446,83 MJ

1.122,49 MJ

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 
cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, 
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler 
fenòlic per a deixar el formigó vist en les 
zones on la llosa quedi vista, i amb tauler de 
fusta de pi en les zones on hi hagi cel ras, 
amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-
25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura 
AP500 SD d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 28 kg/m2

767.176,21 kg CO2 155,16 kg CO2
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A.4.1.2. Murs 
 



Estudi i proposta de millores ambientals en els murs

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

Formigó E45218H3 m3
Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

1.403,42 MJ 257,19 kg CO2 140,792 197.590,309 36.210,29 kg CO2

Armadura E4B24000 kg
Armadura per a mur AP500 SD d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic 
>= 500 N/mm2

37,69 MJ 3,04 kg CO2 14.175,426 534.271,806 43.093,30 kg CO2

E4D21A03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats 
a dues cares, d'alçària <= 3 m

383,07 MJ 31,61 kg CO2 63,700 24.401,559 2.013,56 kg CO2

E4D21A23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats 
a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar 
el formigó vist

426,79 MJ 35,24 kg CO2 1.040,905 444.247,845 36.681,49 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

Formigó E45228H3 m3
Formigó per a mur, HRA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 140,792 194.666,059 36.152,57 kg CO2

Armadura E4B24000 kg
Armadura per a mur AP500 SD d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic 
>= 500 N/mm2

37,69 MJ 3,04 kg CO2 14.175,426 534.271,806 43.093,30 kg CO2

E4D21A03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats 
a dues cares, d'alçària <= 3 m

383,07 MJ 31,61 kg CO2 63,700 24.401,559 2.013,56 kg CO2

E4D21A23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats 
a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar 
el formigó vist

426,79 MJ 35,24 kg CO2 1.040,905 444.247,845 36.681,49 kg CO2

Formigó E45228H3 m3
Formigó per a mur, HRA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 140,792 194.666,059 36.152,57 kg CO2

Armadura E4B24000 kg
Armadura per a mur AP500 SD d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic 
>= 500 N/mm2

37,69 MJ 3,04 kg CO2 14.175,426 534.271,806 43.093,30 kg CO2

E4D2DA03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a 
murs de base rectilínia, encofrats a dues 
cares, d'alçària <= 3 m

23,90 MJ 1,55 kg CO2 63,700 1.522,430 98,74 kg CO2

E4D2DA23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a 
murs de base rectilínia, encofrats a dues 
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist

30,16 MJ 1,87 kg CO2 1.040,905 31.393,695 1.946,49 kg CO2

Encofrat

Mur de formigó armat, de 25 cm de gruix, 
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat, 
d'alçària <= 3 m, amb plafó metàl·lic a dues 
cares per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 12 m2/m3, formigó HRA-
25/B/20/IIa, amb un 20% del granulat gruixut 
reciclat, abocat amb cubilot i armadura 
AP500 SD d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 100 kg/m3

1.197.587,27 MJ 117.940,91 kg CO2 8.506,07 MJ 837,70 kg CO2

Encofrat

761.853,99 MJ 81.291,09 kg CO2 5.411,20 MJ 577,38 kg CO2

Encofrat

Mur de formigó armat, de 25 cm de gruix, 
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat, 
d'alçària <= 3 m, amb plafó metàl·lic a dues 
cares per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 12 m2/m3, formigó HA-
25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura 
AP500 SD d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 100 kg/m3

1.200.511,52 MJ 117.998,64 kg CO2 8.526,84 MJ 838,11 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Estudi d'alternatives

Mur de formigó armat, de 25 cm de gruix, 
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat, 
d'alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi a 
dues cares per a deixar el formigó vist, amb 
una quantia de 12 m2/m3, formigó HRA-
25/B/20/IIa, amb un 20% del granulat gruixut 
reciclat, abocat amb cubilot i armadura 
AP500 SD d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 100 kg/m3
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Estudi i proposta de millores ambientals en els murs

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

Formigó E45228H3 m3
Formigó per a mur, HRA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 140,792 194.666,059 36.152,57 kg CO2

Armadura E4B24000 kg
Armadura per a mur AP500 SD d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic 
>= 500 N/mm2

37,69 MJ 3,04 kg CO2 14.175,426 534.271,806 43.093,30 kg CO2

E4D2DA03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a 
murs de base rectilínia, encofrats a dues 
cares, d'alçària <= 3 m

23,90 MJ 1,55 kg CO2 63,700 1.522,430 98,74 kg CO2

E4D2DA23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a 
murs de base rectilínia, encofrats a dues 
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist

30,16 MJ 1,87 kg CO2 1.040,905 31.393,695 1.946,49 kg CO2

5.411,20 MJ 577,38 kg CO2

Encofrat

Proposta de nova solució constructiva

Mur de formigó armat, de 25 cm de gruix, 
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat, 
d'alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi a 
dues cares per a deixar el formigó vist, amb 
una quantia de 12 m2/m3, formigó HRA-
25/B/20/IIa, amb un 20% del granulat gruixut 
reciclat, abocat amb cubilot i armadura 
AP500 SD d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 100 kg/m3

761.853,99 MJ 81.291,09 kg CO2
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A.4.1.3. Sabates i pous de fonamentació 



Estudi i proposta de millores ambientals en la fonamentació en les sabates i pous de fonamentació

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

E31521G3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.184,22 MJ 202,09 kg CO2 961,045 1.138.088,71 MJ 194.217,58 kg CO2

E31522H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.470,25 MJ 269,44 kg CO2 266,537 391.876,02 MJ 71.815,73 kg CO2

Neteja i 
anivellament E3Z112P1 m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de formigó HL-150/P/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió

95,21 MJ 15,02 kg CO2 357,062 33.995,87 MJ 5.363,07 kg CO2

Armadura E31B4000 kg
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer 
en barres corrugades B500SD de límit 
elàstic >= 500 N/mm2

37,40 MJ 3,01 kg CO2 11.600,256 433.849,57 MJ 34.916,77 kg CO2

Encofrat E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i 
pous de fonaments 29,29 MJ 1,64 kg CO2 15,120 442,86 MJ 24,80 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

E31561H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HRM-20/B/20/I, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.160,74 MJ 201,62 kg CO2 961,045 1.115.523,37 MJ 193.765,89 kg CO2

E31585H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.448,50 MJ 269,00 kg CO2 266,537 386.078,84 MJ 71.698,45 kg CO2

Neteja i 
anivellament E3Z112P1 m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de formigó HL-150/P/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió

95,21 MJ 15,02 kg CO2 357,062 33.995,87 MJ 5.363,07 kg CO2

Armadura E31B4000 kg
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer 
en barres corrugades B500SD de límit 
elàstic >= 500 N/mm2

37,40 MJ 3,01 kg CO2 11.600,256 433.849,57 MJ 34.916,77 kg CO2

Encofrat E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i 
pous de fonaments 29,29 MJ 1,64 kg CO2 15,120 442,86 MJ 24,80 kg CO2

E31561H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HRM-20/B/20/I, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.160,74 MJ 201,62 kg CO2 961,045 1.115.523,37 MJ 193.765,89 kg CO2

E31585H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.448,50 MJ 269,00 kg CO2 188,091 272.449,81 MJ 50.596,48 kg CO2

Neteja i 
anivellament E3Z112P1 m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de formigó HL-150/P/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió

95,21 MJ 15,02 kg CO2 357,062 33.995,87 MJ 5.363,07 kg CO2

Armadura E31B4000 kg
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer 
en barres corrugades B500SD de límit 
elàstic >= 500 N/mm2

37,40 MJ 3,01 kg CO2 11.600,256 433.849,57 MJ 34.916,77 kg CO2

Encofrat E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i 
pous de fonaments 29,29 MJ 1,64 kg CO2 15,120 442,86 MJ 24,80 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Estudi d'alternatives

284.667,01 kg CO2 231,89 kg CO21.512,13 MJ1.856.261,50 MJ

Fonamentació superficial mitjançant sabates 
de formigó armat, amb encofrat amb taulons 
de fusta, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat 
amb cubilot, i armadura  AP500 SD d’acer 
en barres corrugades; recolzades sobre 
pous de fonamentació de formigó pobre, 
amb encofrat amb taulons de fusta, formigó 
HM-20/P/20/I, abocat amb cubilot, i 
armadura AP500 SD d’acer en barres 
corrugades.

Formigó

1.998.253,05 MJ

Fonamentació superficial mitjançant sabates 
de formigó armat, de geometria optimitzada, 
amb encofrat amb taulons de fusta, formigó 
HRA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, i 
armadura  AP500 SD d’acer en barres 
corrugades; recolzades sobre pous de 
fonamentació de formigó pobre, amb 
encofrat amb taulons de fusta, formigó HRM-
20/B/20/I, abocat amb cubilot, i armadura 
AP500 SD d’acer en barres corrugades.

Formigó

306.337,95 kg CO2

Fonamentació superficial mitjançant sabates 
de formigó armat, amb encofrat amb taulons 
de fusta, formigó HRA-25/B/20/IIa, abocat 
amb cubilot, i armadura  AP500 SD d’acer 
en barres corrugades; recolzades sobre 
pous de fonamentació de formigó pobre, 
amb encofrat amb taulons de fusta, formigó 
HRM-20/B/20/I, abocat amb cubilot, i 
armadura AP500 SD d’acer en barres 
corrugades.

Formigó

1.969.890,53 MJ 305.768,98 kg CO2

1.627,80 MJ 249,55 kg CO2

1.604,69 MJ 249,08 kg CO2
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Estudi i proposta de millores ambientals en la fonamentació en les sabates i pous de fonamentació

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

E31561H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HRM-20/B/20/I, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.160,74 MJ 201,62 kg CO2 961,045 1.115.523,37 MJ 193.765,89 kg CO2

E31585H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

1.448,50 MJ 269,00 kg CO2 188,091 272.449,81 MJ 50.596,48 kg CO2

Neteja i 
anivellament E3Z112P1 m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de formigó HL-150/P/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió

95,21 MJ 15,02 kg CO2 357,062 33.995,87 MJ 5.363,07 kg CO2

Armadura E31B4000 kg
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer 
en barres corrugades B500SD de límit 
elàstic >= 500 N/mm2

37,40 MJ 3,01 kg CO2 11.600,256 433.849,57 MJ 34.916,77 kg CO2

Encofrat E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i 
pous de fonaments 29,29 MJ 1,64 kg CO2 15,120 442,86 MJ 24,80 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva

Fonamentació superficial mitjançant sabates 
de formigó armat, de geometria optimitzada, 
amb encofrat amb taulons de fusta, formigó 
HRA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, i 
armadura  AP500 SD d’acer en barres 
corrugades; recolzades sobre pous de 
fonamentació de formigó pobre, amb 
encofrat amb taulons de fusta, formigó HRM-
20/B/20/I, abocat amb cubilot, i armadura 
AP500 SD d’acer en barres corrugades.

Formigó

1.856.261,50 MJ 284.667,01 kg CO2 1.512,13 MJ 231,89 kg CO2
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A.4.1.4. Contenció de terres 
 



Estudi i proposta de millores ambientals en la contenció de terres

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

Formigó E32515H3 m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m 
d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

1.403,42 MJ 257,19 kg CO2 158,928 223.042,73 MJ 40.874,69 kg CO2

Armadura E32B400P kg

Armadura per a murs de contenció AP500 
SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic 
>= 500 N/mm2

37,44 MJ 3,02 kg CO2 17.248,929 645.799,90 MJ 52.091,77 kg CO2

E32D1A03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, 
per a murs de contenció de base rectilínia 
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

383,07 MJ 31,61 kg CO2 520,695 199.462,63 MJ 16.459,17 kg CO2

E32D1A23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, 
per a murs de contenció de base rectilínia 
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist

426,79 MJ 35,24 kg CO2 646,590 275.958,15 MJ 22.785,83 kg CO2

Ancoratge E4BP1116 u

Ancoratge amb acer en barres corrugades 
de 16 mm de diàmetre, amb perforació i 
injectat continu d'adhesiu d'aplicació 
unilateral de resines epoxi sense 
dissolvents, de dos components i baixa 
viscositat

95,74 MJ 9,04 kg CO2 8,000 765,92 MJ 72,32 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

Formigó E325C5H3 m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m 
d'alçària com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 158,928 219.741,80 MJ 40.809,53 kg CO2

Armadura E32B400P kg

Armadura per a murs de contenció AP500 SD, 
d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres 
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 
N/mm2

37,44 MJ 3,02 kg CO2 17.248,929 645.799,90 MJ 52.091,77 kg CO2

E32D1A03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat 
amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de 
contenció de base rectilínia encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 3 m

383,07 MJ 31,61 kg CO2 520,695 199.462,63 MJ 16.459,17 kg CO2

E32D1A23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat 
amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de 
contenció de base rectilínia encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist

426,79 MJ 35,24 kg CO2 646,590 275.958,15 MJ 22.785,83 kg CO2

Ancoratge E4BP1116 u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 
mm de diàmetre, amb perforació i injectat 
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines 
epoxi sense dissolvents, de dos components i 
baixa viscositat

95,74 MJ 9,04 kg CO2 8,000 765,92 MJ 72,32 kg CO2

Formigó E325C5H3 m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m 
d'alçària com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 158,928 219.741,80 MJ 40.809,53 kg CO2

Armadura E32B400P kg

Armadura per a murs de contenció AP500 SD, 
d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres 
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 
N/mm2

37,44 MJ 3,02 kg CO2 17.248,929 645.799,90 MJ 52.091,77 kg CO2

E32DCA03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat 
amb tauló de fusta, per a murs de contenció de 
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una 
alçària <= 3 m

7,79 MJ 1,39 kg CO2 520,695 4.056,21 MJ 723,77 kg CO2

E32DCA23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat 
amb tauló de fusta, per a murs de contenció de 
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una 
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

24,68 MJ 1,51 kg CO2 646,590 15.957,84 MJ 976,35 kg CO2

Ancoratge E4BP1116 u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 
mm de diàmetre, amb perforació i injectat 
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines 
epoxi sense dissolvents, de dos components i 
baixa viscositat

95,74 MJ 9,04 kg CO2 8,000 765,92 MJ 72,32 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Estudi d'alternatives

Mur de contenció de formigó armat, amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat a dues 
cares, d'alçària <= 3m, amb plafó metàl·lic, 
per a deixar el formigó vist en alguns trams, 
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, 
armadura AP500 SD d'acer en barres 
corrugades, amb una quantia de 3 kg/m3, i 
ancoratge d'acer en barres corrugades

Mur de soterrani de formigó armat, amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat a dues 
cares, d'alçària <= 3m, amb tauló de fusta, 
per a deixar el formigó vist en alguns trams, 
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, 
armadura AP500 SD d'acer en barres 
corrugades, amb una quantia de 3 kg/m3, i 
ancoratge d'acer en barres corrugades

1.341.728,40 MJ 132.218,62 kg CO2 1.017,43 MJ 100,26 kg CO2

1.345.029,34 MJ 132.283,78 kg CO2 1.019,93 MJ 100,31 kg CO2

Encofrat

Encofrat

Mur de soterrani de formigó armat, amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat a dues 
cares, d'alçària <= 3m, amb tauló de fusta, 
per a deixar el formigó vist en alguns trams, 
formigó HRA-25/B/20/IIa, amb un 20% del 
granulat gruixut reciclat, abocat amb cubilot, 
armadura AP500 SD d'acer en barres 
corrugades, amb una quantia de 3 kg/m3, i 
ancoratge d'acer en barres corrugades

886.321,68 MJ 94.673,73 kg CO2 672,09 MJ 71,79 kg CO2

Encofrat
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Estudi i proposta de millores ambientals en la contenció de terres

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m3

Emissió CO2
per m3

Formigó E325C5H3 m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m 
d'alçària com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

1.382,65 MJ 256,78 kg CO2 158,928 219.741,80 MJ 40.809,53 kg CO2

Armadura E32B400P kg

Armadura per a murs de contenció AP500 
SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic 
>= 500 N/mm2

37,44 MJ 3,02 kg CO2 17.248,929 645.799,90 MJ 52.091,77 kg CO2

E32DCA03 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de 
contenció de base rectilínia encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 3 m

7,79 MJ 1,39 kg CO2 520,695 4.056,21 MJ 723,77 kg CO2

E32DCA23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de 
contenció de base rectilínia encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist

24,68 MJ 1,51 kg CO2 646,590 15.957,84 MJ 976,35 kg CO2

Ancoratge E4BP1116 u

Ancoratge amb acer en barres corrugades 
de 16 mm de diàmetre, amb perforació i 
injectat continu d'adhesiu d'aplicació 
unilateral de resines epoxi sense 
dissolvents, de dos components i baixa 
viscositat

95,74 MJ 9,04 kg CO2 8,000 765,92 MJ 72,32 kg CO2

672,09 MJ 71,79 kg CO2
Encofrat

Proposta de nova solució constructiva

Mur de soterrani de formigó armat, amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat a dues 
cares, d'alçària <= 3m, amb tauló de fusta, 
per a deixar el formigó vist en alguns trams, 
formigó HRA-25/B/20/IIa, amb un 20% del 
granulat gruixut reciclat, abocat amb cubilot, 
armadura AP500 SD d'acer en barres 
corrugades, amb una quantia de 3 kg/m3, i 
ancoratge d'acer en barres corrugades

886.321,68 MJ 94.673,73 kg CO2
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Estudi i proposta de millores ambientals en els aïllaments tèrmics

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Extradossat 
interior E6523A4B 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 73 mm, muntants cada 400 
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 
placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de 
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

305,25 MJ 22,06 kg CO2 460,362 140.525,50 MJ 10.155,59 kg CO2

Paret de maó E612B51K m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó 
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 
1:2:10 amb ciment CEM II

431,41 MJ 39,01 kg CO2 937,040 404.248,43 MJ 36.553,93 kg CO2

E4F7PL11 u
Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm 
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada 
amb el mateix morter de la paret

157,12 MJ 12,32 kg CO2 29,000 4.556,48 MJ 357,28 kg CO2

E4F7VL11 u
Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm 
d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada 
amb el mateix morter de la paret

274,93 MJ 21,55 kg CO2 29,000 7.972,97 MJ 624,95 kg CO2

Revestiment 
intermedi E81135L2 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 
m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, 
remolinat

49,97 MJ 9,47 kg CO2 877,515 43.849,42 MJ 8.310,07 kg CO2

Aïllament 
tèrmic E7C294A4 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la 
superfície rugosa i amb cantell recte, col·locada amb 
fixacions mecàniques

148,55 MJ 21,93 kg CO2 1.120,640 166.471,07 MJ 24.575,64 kg CO2

Revestiment 
exterior E83N8110 m2

Revestiment per a formació de façana ventilada amb 
aplacat amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-
ciment, de 8 mm de gruix, col·locada amb estructura de 
perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer 
galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer 
inoxidable

180,86 MJ 15,70 kg CO2 1.120,640 202.678,95 MJ 17.594,05 kg CO2

Caixa de 
persiana E6Z1333V m

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de 
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i més de 2 i 
fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de 
motor, cinta o torn, col·locada amb morter

98,20 MJ 8,29 kg CO2 24,000 2.356,80 MJ 198,96 kg CO2

E8KA6P61 m
Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 
mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, 
amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

230,55 MJ 33,81 kg CO2 404,050 93.153,73 MJ 13.660,93 kg CO2

E8KA6R43 m
Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 
mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, 
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

473,78 MJ 69,57 kg CO2 189,000 89.544,42 MJ 13.148,73 kg CO2

Remat de 
paret E8JAU010 m

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa 
preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm 
de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, 
col·locada amb fixacions mecàniques

455,93 MJ 66,87 kg CO2 450,800 205.533,24 MJ 30.145,00 kg CO2

138,60 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Façana ventilada formada per 
un extradossat de placa de 
cel·lulosa-ciment de 12,5 mm 
de gruix, amb aïllament amb 
placa de llana de roca de 40 
mm de gruix a la part interior; 
full d'obra de fàbrica 
ceràmica, de paret recolzada 
de 14 cm de gruix, de maó 
calat 290x140x100 mm, per a 
revestir, col·locada amb 
morter elaborat a l'obra, 
revestiment intermedi amb 
arrebossat projectat, 
aïllament amb planxa de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm de gruix, col·locat amb 
fixacions mecàniques; 
cambra d'aire ventilada; i 
revestiment exterior d'aplacat 
amb plafons de fusta-ciment 
de 8 mm de gruix, col·locat 
sobre perfils d'acer 
galvanitzat i fixat 
mecànicament al parament 
vertical; incloent escopidors i 
coronaments de planxa 
d'alumini anoditzat.

Llindes

Escopidor

1.360.891,02 MJ 155.325,11 kg CO2 1.214,39 MJ
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Estudi i proposta de millores ambientals en els aïllaments tèrmics

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Extradossat 
interior E652U005 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
senzilla normal amb llistons de fusta de pi, amb un gruix 
total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 
mm d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 placa 
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® 
COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, 
de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

213,60 MJ 14,09 kg CO2 460,362 98.333,32 MJ 6.486,50 kg CO2

Paret de maó E612B51K m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó 
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 
1:2:10 amb ciment CEM II

431,41 MJ 39,01 kg CO2 937,040 404.248,43 MJ 36.553,93 kg CO2

E4F7PL11 u
Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm 
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada 
amb el mateix morter de la paret

157,12 MJ 12,32 kg CO2 29,000 4.556,48 MJ 357,28 kg CO2

E4F7VL11 u
Llinda prefabricada de ceràmica armada de 21,5 cm 
d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada 
amb el mateix morter de la paret

274,93 MJ 21,55 kg CO2 29,000 7.972,97 MJ 624,95 kg CO2

Revestiment 
intermedi E81135L2 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 
m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, 
remolinat

49,97 MJ 9,47 kg CO2 877,515 43.849,42 MJ 8.310,07 kg CO2

Aïllament 
tèrmic E7CUU001 m2

Aïllament de placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls 
tèxtils de confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 
W/mK, resistència tèrmica 1,470 m2K/W, col·locada amb 
fixacions mecàniques

16,41 MJ 1,27 kg CO2 1.120,640 18.389,70 MJ 1.423,21 kg CO2

Revestiment 
exterior E83N8110 m2

Revestiment per a formació de façana ventilada amb 
aplacat amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-
ciment, de 8 mm de gruix, col·locada amb estructura de 
perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer 
galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer 
inoxidable

180,86 MJ 15,70 kg CO2 1.120,640 202.678,95 MJ 17.594,05 kg CO2

Caixa de 
persiana E6Z1333V m

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de 
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i més de 2 i 
fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de 
motor, cinta o torn, col·locada amb morter

98,20 MJ 8,29 kg CO2 24,000 2.356,80 MJ 198,96 kg CO2

E8K9AN5A m
Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,2 
mm de gruix, entre 200 i 400 mm de desenvolupament, 
amb 3 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

127,67 MJ 10,21 kg CO2 404,050 51.585,06 MJ 4.125,35 kg CO2

E8K9DQ5A m
Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,5 
mm de gruix, entre 400 i 600 mm de desenvolupament, 
amb 3 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

259,58 MJ 20,42 kg CO2 189,000 49.060,62 MJ 3.859,38 kg CO2

Remat de 
paret E8J9A759 m

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat d'1,2 
mm de gruix, de entre 50 i 60 cm de desenvolupament, 
amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions 
mecàniques

240,86 MJ 18,12 kg CO2 450,800 108.579,69 MJ 8.168,50 kg CO2

Llindes

Escopidor

Façana ventilada formada per 
un extradossat de placa de 
cel·lulosa-ciment de 12,5 mm 
de gruix, amb aïllament amb 
placa RMT-NITA® COTTON, 
a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats, de 50 
mm de gruix a la part interior; 
full d'obra de fàbrica 
ceràmica, de paret recolzada 
de 14 cm de gruix, de maó 
calat 290x140x100 mm, per a 
revestir, col·locada amb 
morter elaborat a l'obra, 
revestiment intermedi amb 
arrebossat projectat, 
aïllament amb placa RMT-
NITA® COTTON, a partir de 
retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de 50 mm de 
gruix, col·locat amb fixacions 
mecàniques; cambra d'aire 
ventilada; i revestiment 
exterior d'aplacat amb plafons 
de fusta-ciment de 8 mm de 
gruix, col·locat sobre 
perfileria d'acer galvanitzat 
fixat mecànicament al 
parament vertical; incloent 
escopidors i coronaments de 
planxa d'acer galvanitzat

991.611,45 MJ 87.702,18 kg CO2

Estudi d'alternatives

884,86 MJ 78,26 kg CO2

 Pàgina 2 de 5 



Estudi i proposta de millores ambientals en els aïllaments tèrmics

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Tancament de 
plaques de 
guix laminat i 
fusta

E6UUU012 m2

Tancament de plaques de guix laminat fusta, format per 
estructura doble reforçada amb llistons de fusta de pi, amb 
un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm 
de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 
placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix laminat a la 
cara interior, fixada mecànicament, aïllament de mantells 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 2,770 m2.K/W, i 1 placa 
de tauler contraxapat de plaques de fusta tipus G classe 3 
de 15 mm de gruix per a ambient exterior a la cara exterior

260,71 MJ 15,07 kg CO2 1.120,640 292.165,95 MJ 16.889,87 kg CO2

Revestiment 
exterior E83N8110 m2

Revestiment per a formació de façana ventilada amb 
aplacat amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-
ciment, de 8 mm de gruix, col·locada amb estructura de 
perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer 
galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer 
inoxidable

180,86 MJ 15,70 kg CO2 1.120,640 202.678,95 MJ 17.594,05 kg CO2

Caixa de 
persiana E6Z1333V m

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de 
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i més de 2 i 
fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de 
motor, cinta o torn, col·locada amb morter

98,20 MJ 8,29 kg CO2 24,000 2.356,80 MJ 198,96 kg CO2

E8K9AN5A m
Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,2 
mm de gruix, entre 200 i 400 mm de desenvolupament, 
amb 3 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

127,67 MJ 10,21 kg CO2 404,050 51.585,06 MJ 4.125,35 kg CO2

E8K9DQ5A m
Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,5 
mm de gruix, entre 400 i 600 mm de desenvolupament, 
amb 3 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

259,58 MJ 20,42 kg CO2 189,000 49.060,62 MJ 3.859,38 kg CO2

Remat de 
paret E8J9A759 m

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat d'1,2 
mm de gruix, de entre 50 i 60 cm de desenvolupament, 
amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions 
mecàniques

240,86 MJ 18,12 kg CO2 450,800 108.579,69 MJ 8.168,50 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Tancament de 
plaques de 
guix laminat i 
fusta

E6UUU012 m2

Tancament de plaques de guix laminat fusta, format per 
estructura doble reforçada amb llistons de fusta de pi, amb 
un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm 
de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 
placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix laminat a la 
cara interior, fixada mecànicament, aïllament de mantells 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 2,770 m2.K/W, i 1 placa 
de tauler contraxapat de plaques de fusta tipus G classe 3 
de 15 mm de gruix per a ambient exterior a la cara exterior

260,71 MJ 15,07 kg CO2 1.120,640 292.165,95 MJ 16.889,87 kg CO2

Revestiment 
exterior E83N8110 m2

Revestiment per a formació de façana ventilada amb 
aplacat amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-
ciment, de 8 mm de gruix, col·locada amb estructura de 
perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer 
galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer 
inoxidable

180,86 MJ 15,70 kg CO2 1.120,640 202.678,95 MJ 17.594,05 kg CO2

Caixa de 
persiana E6Z1333V m

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de 
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i més de 2 i 
fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de 
motor, cinta o torn, col·locada amb morter

98,20 MJ 8,29 kg CO2 24,000 2.356,80 MJ 198,96 kg CO2

E8K9AN5A m
Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,2 
mm de gruix, entre 200 i 400 mm de desenvolupament, 
amb 3 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

127,67 MJ 10,21 kg CO2 404,050 51.585,06 MJ 4.125,35 kg CO2

E8K9DQ5A m
Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,5 
mm de gruix, entre 400 i 600 mm de desenvolupament, 
amb 3 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

259,58 MJ 20,42 kg CO2 189,000 49.060,62 MJ 3.859,38 kg CO2

Remat de 
paret E8J9A759 m

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat d'1,2 
mm de gruix, de entre 50 i 60 cm de desenvolupament, 
amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions 
mecàniques

240,86 MJ 18,12 kg CO2 450,800 108.579,69 MJ 8.168,50 kg CO2

Escopidor

Façana ventilada formada per 
un tancament de plaques de 
guix laminat i fusta amb 
aïllament interior, format per 
estructura amb llistons de 
fusta de pi, amb una placa de 
guix laminat resistent al foc 
de 15 mm de gruix a la cara 
interior, aïllament amb 
mantell RMT-NITA® 
COTTON, a partir de retalls 
tèxtils de confecció 
desfibrats, de 100 mm de 
gruix i una placa de tauler 
contraxapat de plaques de 
fusta per a ambient exterior, 
amb reacció al foc B-s2, d0, 
de 15 mm de gruix a la cara 
exterior; cambra d'aire 
ventilada; i revestiment 
exterior d'aplacat amb plafons 
de fusta-ciment de 8 mm de 
gruix, col·locat sobre perfils 
d'acer galvanitzat fixat 
mecànicament al parament 
vertical; incloent escopidors i 
coronaments de planxa 
d'acer galvanitzat

50.836,10 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva

Façana ventilada formada per 
un tancament de plaques de 
guix laminat i fusta amb 
aïllament interior, format per 
estructura amb llistons de 
fusta de pi, amb una placa de 
guix laminat resistent al foc 
de 15 mm de gruix a la cara 
interior, aïllament amb 
mantell RMT-NITA® 
COTTON, a partir de retalls 
tèxtils de confecció 
desfibrats, de 100 mm de 
gruix i una placa de tauler 
contraxapat de plaques de 
fusta per a ambient exterior, 
amb reacció al foc B-s2, d0, 
de 15 mm de gruix a la cara 
exterior; cambra d'aire 
ventilada; i revestiment 
exterior d'aplacat amb plafons 
de fusta-ciment de 8 mm de 
gruix, col·locat sobre perfils 
d'acer galvanitzat fixat 
mecànicament al parament 
vertical; incloent escopidors i 
coronaments de planxa 
d'acer galvanitzat

45,36 kg CO2706.427,07 MJ 630,38 MJ

706.427,07 MJ 50.836,10 kg CO2 630,38 MJ 45,36 kg CO2

Escopidor
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en les façanes

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E7CUU001 m2 16,41 1,27

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B7CUU001 m2 Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de 

confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica 1,470 m2K/W

14,54 1,05 1,0500 15,27 1,10

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm 
de gruix com a màxim

0,38 0,06 3,0000 1,14 0,17

Codi U.A. MJ Emissió CO2
B7CUU001 m2 14,54 1,05

9,69 MJ/kg

30 kg/m3

0,05 m

0,70 kg CO2/kg

30 kg/m3

0,05 m

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E6UUU012 m2 260,71 15,07

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
75,35 4,31 1,0300 77,61 4,44

B0CU48AC m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 
3(marí), de 15 mm de gruix, per a ambient exterior segons 
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb 
planxa de fusta tropical, tallat a mida

18,90 0,54 1,0300 19,47 0,56

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 
junts de plaques de guix laminat

9,00 1,31 0,9400 8,46 1,23

B7CUU011 m2 Mantell RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 100 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica 2,770 m2K/W

29,07 2,10 1,0300 29,94 2,16

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,4000 8,00 1,18
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 25,0425 78,88 2,25

Codi U.A. MJ Emissió CO2
B7CUU011 m2 29,07 2,10

Definició
Tancament de plaques de guix laminat fusta, format per estructura doble reforçada amb llistons de fusta de 
pi, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 
48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix laminat a la cara interior, fixada 
mecànicament, aïllament de mantells RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 2,770 m2.K/W, i 1 placa de tauler contraxapat de plaques de fusta tipus 
G classe 3 de 15 mm de gruix per a ambient exterior a la cara exterior

Justificació de la partida d'aïllament a partir de r etalls tèxtils de confecció desfibrats

Definició
Aïllament de placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de densitat 30 
kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, resistència tèrmica 1,470 
m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Definició
Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, resistència tèrmica 1,470 m2K/W

Càlcul del cost energètic per m2 d'element a partir de les dades del catàleg del material

Emissió per kg:
Densitat del material:
Gruix de la placa:

Emissió per m2:

Justificació de la partida de tancament de paques de  guix laminat i fusta

Càlcul de l'emissió de CO2 per m2 d'element a partir de les dade s del catàleg del material

Emissió per kg:
Densitat del material:
Gruix de la placa:

Emissió per m2:

Definició
Mantell RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 
100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, resistència tèrmica 2,770 m2K/W

0,70	
kg	CO2

kg

 30	

kg	

m3

 0,05	

m3	

m2
	� 1,05	

kg	CO2	

m2

9,69	
MJ

kg

 30	

kg	

m3

 0,05	

m3	

m2
	� 14,54	

MJ	

m2
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en les façanes

9,69 MJ/kg

30 kg/m3

0,10 m

0,70 kg CO2/kg

30 kg/m3

0,10 m

Càlcul del cost energètic per m2 d'element a partir de les dades del catàleg del material

Emissió per kg:
Densitat del material:
Gruix de la placa:

Emissió per m2:

Emissió per m2:

Càlcul de l'emissió de CO2 per m2 d'element a partir de les dades del catàleg del material

Emissió per kg:
Densitat del material:
Gruix de la placa:

0,70	
kg	CO2

kg

 30	

kg	

m3

 0,10	

m3	

m2
	� 2,10	

kg	CO2	

m2

9,69	
MJ

kg

 30	

kg	

m3

 0,10	

m3	

m2
	� 29,07	

MJ	

m2
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RMT-NITA® 2009

RECUPERACION DE MATERIALES TEXTILES S.A.

Ús
Uso

El producte s�utilitzarà com aïllant tèrmic o acústic
El producto se utiliza como aislamiento térmico o acústico

Material
Material

Respirable, higroscòpic. Reciclable i reciclada
Respirable e higroscópico. Reciclable y reciclada

L�absorció d�humitat
Abosorción de humedad

Evitar la condensació en cambres d�aïllament
Evitar la condensación en cámaras de aislamiento

Regula amb l�ambient
Regula el ambiente

Càlida a l�hibern i fresca a l�estiu
Cálido en invierno y fresco en verano

Composició
Composición

Cotó 75% i un 25% d�altres fibres
Algodón 75% y 25% de otras firbas

Tractament
Tratamiento

S�afegeixen additius, per aconseguir les propietats fungicides i retardants al foc, que no 
provoquen corrosió als metalls. En ell no intervé cap tipus de lligant.
Se añaden aditivos para conseguir propiedades fungicidas y retardantes al fuego que  no provocan 
corrosión en los metales. En éste proceso no interviene ningún tipo de ligante.

Químicos
Químicos

Producte lliure de tòxics i al.lèrgics
Producto libre de tóxicos y sustancias que causen alergias.

MANTELLS
MANTOS

PLAQUES
PLACAS

FLOCS (a granel)
FLOCAS (a granel)

Gruix
Espesor

NITA-COTTON
Gruix

Espesor
NITA-COTTON

NITA-COTTON

Gruix
Espesor

Reblert 
Relleno

Gruix
Espesor

Injectat
Inyectado

Densitat
Densidad

30 kg/m3 30 kg/m3 20 kg/m3 30 kg/m3

Conductivitat tèrmica
Conductividad térmica

0,036 W/mK 0,034 W/mK 0,05 W/mK 0,042 W/mK

Resistència tèrmica
Resistencia térmica

100 mm 2,77 K.m/W 50 mm 1,470 K.m/W 150 mm 3,0 K.m/W 40 mm 0,95 K.m/W

200 mm 4,0 K.m/W 60 mm 1,42 K.m/W

250 mm 5,0 K.m/W 80 mm 1,90 K.m/W

300 mm 6,0 K.m/W 100 mm 2,38 K.m/W

Aïllament acústic
Aislamiento acústico

- - - -

Reacció al foc1

Reacción al fuego1 F F B
2 
S

2
B

2 
S

2

Resistència als insectes/arnes2

Resistencia a los insectos/polillas2 - - - -

Resistència a l�atac de fongs3

Resistencia al ataque de hongos3 0 0 0 0

1 UNE-EN-ISO 11925-2 / UNE 13823 SBI        2 ONORM - B6010        3 ISO 3998 1977

PRODUCTE: Aïllamane tèrmic per a edificació 

fabricat a partir de fibres de cotó reciclat. 

PRODUCTO: Aislamiento térmico para edificación 

fabricado a partir de fibras de algodón reciclado.

Mantells
Mantos
NITA®COTTON

Plaques
Placas
NITA®COTTON

Flocs (a granel)
Flocas (a granel)
NITA®COTTON

Característiques generals

Características generales

RMT-NITA® 2009

Quadre energia emissions d�efecte hivernacle i toxicitat ambiental

Cuadro de energía, emisiones de efecto invernadero y toxicidad ambiental

PRODUCTE
PRODUCTO

Energía MJ/Kg
Energía MJ/Kg

Emissions KgCO
2
/Kg

Emisiones KgCO
2
/Kg

Toxicitat PAF*m2yr 
Toxicidad PAF*m2yr

Llana d�ovella (mantells)*
Lana de oveja (mantos)*

18,92/16,84 1,55/1,45 0,078/0,085

Llana d�ovella en flocs (a granel)*
Lana de oveja en flocas (a granel)*

13,15/10,96 0,81/0.71 0,071/0,078

Cotó (mantells)
Algodón (mantos)

9,69 0,70 0,075

Cotó en flocs (a granel)
Algodón en flocas (a granel)

7,46 0,46 0,068

*bórax / permetrina

MANTELLS
MANTOS

PLAQUES
PLACAS

FLOCS (a granel)
FLOCAS (a granel)

Gruix | Grueso 100 mm 50 mm

Amplada | Ancho 0,60 mts 0,60 mts

Llargada | Largo 10 mts 1,20 mts

Densitat | Densidad 30 kg/m3 30 kg/m3 20/30 kg/m3

Característiques tècniques RMTNITA®WOOL

Características técnicas RMTNITA®WOOL

Contraindicacions del producte

Contraindicaciones del producto

· El producte no pot estar en contacte directe amb l�aigua.
· La llana és auto inflamable, amb una temperatura d�ignició 560ºC
· Qualsevol tractament addicional sobre la fibra no inclòs en aquesta fitxa 

d�informació pot alterar les seves propietats i prestacions.

· El producto no puede estar en contacto directo con el agua. 

· La lana es auto-inflamable a una temperatura de encendido 560ºC.

· Cualquier tratamiento adicional sobre la fibra no incluida en esta ficha de 

información puede alterar sus propiedades y prestaciones.

RECUPERACION DE MATERIALES TEXTILES S.A.

RMT RECUPERACION DE MATERIALES TEXTILES S.A.
Pol. Ind. Can Magre c/ Narcis Monturiol - Joan Güell 
08187 Santa - Eulàlia de Ronçana - Barcelona 
Tel: +34 93 844 89 78 | Fax: +34 93 844 88 15
e-mail: comercial@rmtsa.es



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

De acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros sobre la Directiva de Productos de la Construcción (CPD),
modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el producto:

NITA-COTON-FRP

Aislante térmico de fibras de algodón suministrado como material suelto de relleno para su colocación in-situ

Comercializado y fabricado por

RMT Recuperación de Materiales Textiles SA

Polígono Industrial Can Magre
C/ Joan Güell - Narcís Monturiol

E-08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en fábrica de acuerdo con
un plan de ensayos preestablecido y que el organismo notificado ITeC ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo de las características
relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la
evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de conformidad y características de acuerdo con
el DITE:

DITE 10/0311

que le aplica y que el producto cumple todos los requisitos exigibles.

Este certificado fue emitido por primera vez el 3.12.2010 y su validez permanece vigente mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones del DITE 10/0311, las condiciones de fabricación o el control de producción en fábrica.

Barcelona, 3 de diciembre de 2010

Anton M. Checa Torres

Director General del ITeC

1220-CPD-1008

Institut de

Tecnologia de la Construcció

de Catalunya
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Estudi i proposta de millores ambientals en la fusteria exterior

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Balconera EAF7E59C u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont 
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles 
batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana

6.806,33 MJ 1.001,07 kg CO2 1,000 6.806,33 MJ 1.001,07 kg CO2

Fulla fixa EAF7CP9C u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont 
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit 
d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de 
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

10.038,22 MJ 1.476,40 kg CO2 1,000 10.038,22 MJ 1.476,40 kg CO2

EAN52463 u
Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x220 cm

595,59 MJ 44,70 kg CO2 1,000 595,59 MJ 44,70 kg CO2

EAN52463 u
Bastiment de base per a fulla fixa, de tub d'acer galvanitzat 
de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 
120x220 cm

595,59 MJ 44,70 kg CO2 1,000 595,59 MJ 44,70 kg CO2

Persiana EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 1.009,49 MJ 57,91 kg CO2 5,280 5.330,11 MJ 305,76 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Balconera EAJ1E3G4 u

Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment 
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana

3.517,98 MJ 476,91 kg CO2 1,000 3.517,98 MJ 476,91 kg CO2

Fulla fixa EAJ1ABG4 u

Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment 
de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210

5.247,44 MJ 713,01 kg CO2 1,000 5.247,44 MJ 713,01 kg CO2

EAN52463 u
Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x220 cm

595,59 MJ 44,70 kg CO2 1,000 595,59 MJ 44,70 kg CO2

EAN52463 u
Bastiment de base per a fulla fixa, de tub d'acer galvanitzat 
de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 
120x220 cm

595,59 MJ 44,70 kg CO2 1,000 595,59 MJ 44,70 kg CO2

Persiana EAVBEK63 m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14,5 mm 
de gruix de 50 a 55 mm d'alçària i de 3,5 a 4 kg per m2 280,00 MJ 41,33 kg CO2 5,280 1.478,40 MJ 44,70 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Estudi d'alternatives

Bastiment
de base

Bastiment
de base

Balconeres i finestres de PVC 
no plastificat, col·locades 
sobre bastiment de base, de 
diferents mides segons els 
espais on van ubicades; amb 
persiana plegable de PVC, 
amb lamel·les orientables

11.435,00 MJ 1.324,02 kg CO2 2.165,72 MJ 250,76 kg CO2

Balconeres i finestres 
d'alumini lacat, amb 
trencament de pont tèrmic, 
col·locades sobre bastiment 
de base, de diferents mides 
segons els buits d’obra on 
van ubicades; amb persiana 
plegable d’alumini lacat, amb 
lamel·les orientables

23.365,84 MJ 2.872,63 kg CO2 4.425,35 MJ 544,06 kg CO2
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Estudi i proposta de millores ambientals en la fusteria exterior

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Balconera EA1DE5R5 u

Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre 
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 
d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense persiana

116,49 MJ 7,40 kg CO2 1,000 116,49 MJ 7,40 kg CO2

Fulla fixa EA1DAMR5 u

Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre 
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 
120x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
amb bastiment sense persiana

151,50 MJ 9,20 kg CO2 1,000 151,50 MJ 9,20 kg CO2

Persiana EAV2C08R m2

Persiana practicable de fusta de pi per a pintar, amb llibret 
mòbil de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 mm 
d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària, amb 
comandament de barra

47,90 MJ 2,63 kg CO2 5,280 252,91 MJ 13,89 kg CO2

Pintat E89A1BB0 m2
Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, 
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, 
una segelladora i dues d'acabat

59,39 MJ 8,77 kg CO2 5,280 313,58 MJ 46,31 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Balconera EA1DE5R5 u

Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre 
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 
d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense persiana

116,49 MJ 7,40 kg CO2 1,000 116,49 MJ 7,40 kg CO2

Fulla fixa EA1DAMR5 u

Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre 
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 
120x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
amb bastiment sense persiana

151,50 MJ 9,20 kg CO2 1,000 151,50 MJ 9,20 kg CO2

Persiana EAV2C08R m2

Persiana practicable de fusta de pi per a pintar, amb llibret 
mòbil de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 mm 
d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària, amb 
comandament de barra

47,90 MJ 2,63 kg CO2 5,280 252,91 MJ 13,89 kg CO2

Pintat E89A1BB0 m2
Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, 
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, 
una segelladora i dues d'acabat

59,39 MJ 8,77 kg CO2 5,280 313,58 MJ 46,31 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva

Balconeres i finestres de 
fusta de pi roig pintada, 
col·locades sobre bastiment 
de base, de diferents mides 
segons els espais on van 
ubicades; amb persiana 
plegable de fusta pintada, 
amb lamel·les orientables

Balconeres i finestres de 
fusta de pi roig pintada, 
col·locades sobre bastiment 
de base, de diferents mides 
segons els espais on van 
ubicades; amb persiana 
plegable de fusta pintada, 
amb lamel·les orientables

834,48 MJ 76,79 kg CO2 158,05 MJ 14,54 kg CO2

834,48 MJ 76,79 kg CO2 158,05 MJ 14,54 kg CO2
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A.4.2.3.1. Coberta vegetal 



Estudi i proposta de millores ambientals en la coberta vegetal

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense 

granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 220,78 MJ 44,03 kg CO2 818,487 180.705,56 MJ 36.037,98 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 818,487 4.411,64 MJ 646,60 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 818,487 120.661,35 MJ 17.810,28 kg CO2

E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 9,12 MJ 1,35 kg CO2 818,487 7.464,60 MJ 1.104,96 kg CO2

E7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir 19,20 MJ 2,83 kg CO2 818,487 15.714,95 MJ 2.316,32 kg CO2

E7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir 39,11 MJ 5,77 kg CO2 818,487 32.011,03 MJ 4.722,67 kg CO2

E7743281 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de 
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada 
mecànicament

21,85 MJ 2,77 kg CO2 818,487 17.883,94 MJ 2.267,21 kg CO2

Impermeabilit-
zació E763200L m2

Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, 
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no 
adherida

130,91 MJ 19,32 kg CO2 921,327 120.610,92 MJ 17.800,04 kg CO2

ER3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals 0,00 MJ 0,00 kg CO2 79,741 0,00 MJ 0,00 kg CO2

ER4HH2A1 u Subministrament de Sedum en test 11x11 cm 0,00 MJ 0,00 kg CO2 5.980,679 0,00 MJ 0,00 kg CO2

Estudi d'alternatives

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de 

densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 165,39 MJ 22,64 kg CO2 818,487 135.369,56 MJ 18.530,55 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 818,487 4.411,64 MJ 646,60 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 818,487 120.661,35 MJ 17.810,28 kg CO2

E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 818,487 5.803,07 MJ 859,41 kg CO2

E7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir 19,20 MJ 2,83 kg CO2 818,487 15.714,95 MJ 2.316,32 kg CO2

E7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir 26,59 MJ 3,92 kg CO2 818,487 21.763,57 MJ 3.208,47 kg CO2

E7743281 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de 
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada 
mecànicament

21,85 MJ 2,77 kg CO2 818,487 17.883,94 MJ 2.267,21 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 921,327 12.355,00 MJ 1.400,42 kg CO2

ER3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals 0,00 MJ 0,00 kg CO2 79,741 0,00 MJ 0,00 kg CO2

ER4HH2A1 u Subministrament de Sedum en test 11x11 cm 0,00 MJ 0,00 kg CO2 5.980,679 0,00 MJ 0,00 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Acabat

Coberta plana enjardinada 
extensiva del tipus 
convencional, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, 
formació de pendents amb 
morter de perlita i ciment, 
impermeabilització amb 
làmina de polietilè d'alta 
densitat, manta de protecció i 
acumulació d’aigua i nutrients 
de fibres reciclades de 
polipropilè, placa drenant i 
retenció d’aigua de polietilè 
reciclat, lamina filtrant de 
fibres de polipropilè estable i 
imputrescible i substrat 
vegetal de 10 cm de gruix 
amb plantes tipus sèdum

Capes 
separadores i 
de protecció

Acabat

Coberta plana enjardinada 
extensiva del tipus 
convencional, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polipropilè, 
formació de pendents amb 
formigó cel·lular, 
impermeabilització amb 
làmina d'etilè propilè diè 
(EPDM), manta de protecció i 
acumulació d’aigua i nutrients 
de fibres reciclades de 
polipropilè, placa drenant i 
retenció d’aigua de polietilè 
reciclat, lamina filtrant de 
fibres de polipropilè estable i 
imputrescible i substrat 
vegetal de 10 cm de gruix 
amb plantes tipus sèdum

499.464,00 MJ
Capes 
separadores i 
de protecció

333.963,09 MJ 47.039,25 kg CO2 408,02 MJ 57,47 kg CO2

82.706,06 kg CO2 610,23 MJ 101,05 kg CO2
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Estudi i proposta de millores ambientals en la coberta vegetal

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z1AM20 m2 Massissat amb formigó lleuger d'argila expandida de 

densitat 500 a 600 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 271,80 MJ 22,16 kg CO2 818,487 222.464,77 MJ 18.139,72 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 818,487 4.411,64 MJ 646,60 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 818,487 120.661,35 MJ 17.810,28 kg CO2

E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 818,487 5.803,07 MJ 859,41 kg CO2

E7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir 19,20 MJ 2,83 kg CO2 818,487 15.714,95 MJ 2.316,32 kg CO2

E7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir 26,59 MJ 3,92 kg CO2 818,487 21.763,57 MJ 3.208,47 kg CO2

E7743281 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de 
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada 
mecànicament

21,85 MJ 2,77 kg CO2 818,487 17.883,94 MJ 2.267,21 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 921,327 12.355,00 MJ 1.400,42 kg CO2

ER3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals 0,00 MJ 0,00 kg CO2 79,741 0,00 MJ 0,00 kg CO2

ER4HH2A1 u Subministrament de Sedum en test 11x11 cm 0,00 MJ 0,00 kg CO2 5.980,679 0,00 MJ 0,00 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de 

densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 165,39 MJ 22,64 kg CO2 818,487 135.369,56 MJ 18.530,55 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 818,487 4.411,64 MJ 646,60 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 818,487 120.661,35 MJ 17.810,28 kg CO2

E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 818,487 5.803,07 MJ 859,41 kg CO2

E7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir 19,20 MJ 2,83 kg CO2 818,487 15.714,95 MJ 2.316,32 kg CO2

E7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir 26,59 MJ 3,92 kg CO2 818,487 21.763,57 MJ 3.208,47 kg CO2

E7743281 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de 
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada 
mecànicament

21,85 MJ 2,77 kg CO2 818,487 17.883,94 MJ 2.267,21 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 921,327 12.355,00 MJ 1.400,42 kg CO2

ER3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals 0,00 MJ 0,00 kg CO2 79,741 0,00 MJ 0,00 kg CO2

ER4HH2A1 u Subministrament de Sedum en test 11x11 cm 0,00 MJ 0,00 kg CO2 5.980,679 0,00 MJ 0,00 kg CO2

408,02 MJ 57,47 kg CO2

Coberta plana enjardinada 
extensiva del tipus 
convencional, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, 
formació de pendents amb 
formigó lleuger d'argila 
expandida, 
impermeabilització amb 
làmina de polietilè d'alta 
densitat, manta de protecció i 
acumulació d’aigua i nutrients 
de fibres reciclades de 
polipropilè, placa drenant i 
retenció d’aigua de polietilè 
reciclat, lamina filtrant de 
fibres de polipropilè estable i 
imputrescible i substrat 
vegetal de 10 cm de gruix 
amb plantes tipus sèdum

421.058,29 MJCapes 
separadores i 
de protecció

Capes 
separadores i 
de protecció

Acabat

Proposta de nova solució constructiva

46.648,42 kg CO2 514,43 MJ 56,99 kg CO2

Acabat

Coberta plana enjardinada 
extensiva del tipus 
convencional, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, 
formació de pendents amb 
morter de perlita i ciment, 
impermeabilització amb 
làmina de polietilè d'alta 
densitat, manta de protecció i 
acumulació d’aigua i nutrients 
de fibres reciclades de 
polipropilè, placa drenant i 
retenció d’aigua de polietilè 
reciclat, lamina filtrant de 
fibres de polipropilè estable i 
imputrescible i substrat 
vegetal de 10 cm de gruix 
amb plantes tipus sèdum

333.963,09 MJ 47.039,25 kg CO2

Pàgina 2 de 2



296                                                                        Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials en la construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.2.3.2. Coberta invertida de grava 
 



Estudi i proposta de millores ambientals en la coberta invertida de grava

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense 

granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 220,78 MJ 44,03 kg CO2 656,120 144.858,17 MJ 28.888,96 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 656,120 3.536,49 MJ 518,33 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 656,120 96.725,21 MJ 14.277,17 kg CO2

Capes 
separadores E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 

mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 9,12 MJ 1,35 kg CO2 1.968,360 17.951,44 MJ 2.657,29 kg CO2

Impermeabilit-
zació E763200L m2

Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, 
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no 
adherida

130,91 MJ 19,32 kg CO2 757,440 99.156,47 MJ 14.633,74 kg CO2

Acabat E5113391 m2
Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 
16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat 
sense adherir

26,85 MJ 1,43 kg CO2 656,120 17.616,82 MJ 938,25 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de 

densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 165,39 MJ 22,64 kg CO2 656,120 108.515,69 MJ 14.854,56 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 656,120 3.536,49 MJ 518,33 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 656,120 96.725,21 MJ 14.277,17 kg CO2

Capes 
separadores E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 1.968,360 13.955,67 MJ 2.066,78 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 757,440 10.157,27 MJ 1.151,31 kg CO2

Acabat E5113S91 m2
Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de 
granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, 
de 10 cm de gruix

15,00 MJ 1,05 kg CO2 656,120 9.841,80 MJ 688,93 kg CO2

Formació de 
pendents E5Z1AM20 m2 Massissat amb formigó lleuger d'argila expandida de 

densitat 500 a 600 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 271,80 MJ 22,16 kg CO2 656,120 178.333,42 MJ 14.541,26 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 656,120 3.536,49 MJ 518,33 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 656,120 96.725,21 MJ 14.277,17 kg CO2

Capes 
separadores E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 1.968,360 13.955,67 MJ 2.066,78 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 757,440 10.157,27 MJ 1.151,31 kg CO2

Acabat E5113S91 m2
Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de 
granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, 
de 10 cm de gruix

15,00 MJ 1,05 kg CO2 656,120 9.841,80 MJ 688,93 kg CO2

94,36 kg CO2

Coberta invertida no 
transitable, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
formació de pendents amb 
morter de perlita i ciment, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster, impermeabilització 
amb làmina de polietilè d'alta 
densitat, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, aïllament 
amb plaques de poliestirè 
extruït (XPS) de 40 mm, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster i acabat de terrat amb 
capa de protecció de grava de 
granulat reciclat mixt de 
formigó-ceràmica

242.732,13 MJ 33.557,08 kg CO2 369,95 MJ 51,14 kg CO2

Estudi d'alternatives

Solució constructiva del projecte original

Coberta invertida no 
transitable, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
formació de pendents amb 
formigó cel·lular, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polipropilè, 
impermeabilització amb 
làmina d'etilè propilè diè 
(EPDM), capa separadora 
amb geotèxtil de polipropilè, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polipropilè i 
acabat de terrat amb capa de 
protecció de grava de riu

379.844,61 MJ 61.913,75 kg CO2 578,93 MJ

Coberta invertida no 
transitable, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
formació de pendents amb 
formigó lleuger d'argila 
expandida, capa separadora 
amb geotèxtil de polièster, 
impermeabilització amb làmina 
de polietilè d'alta densitat, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster, aïllament amb 
plaques de poliestirè extruït 
(XPS) de 40 mm, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster i acabat de terrat amb 
capa de protecció de grava de 
granulat reciclat mixt de 
formigó-ceràmica

312.549,86 MJ 33.243,78 kg CO2 476,36 MJ 50,67 kg CO2
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Estudi i proposta de millores ambientals en la coberta invertida de grava

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de 

densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 165,39 MJ 22,64 kg CO2 656,120 108.515,69 MJ 14.854,56 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 656,120 3.536,49 MJ 518,33 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 656,120 96.725,21 MJ 14.277,17 kg CO2

Capes 
separadores E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 1.968,360 13.955,67 MJ 2.066,78 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 757,440 10.157,27 MJ 1.151,31 kg CO2

Acabat E5113S91 m2
Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de 
granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, 
de 10 cm de gruix

15,00 MJ 1,05 kg CO2 656,120 9.841,80 MJ 688,93 kg CO2

Coberta invertida no 
transitable, amb barrera de 
vapor amb vel de polietilè, 
formació de pendents amb 
morter de perlita i ciment, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster, impermeabilització 
amb làmina de polietilè d'alta 
densitat, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, aïllament 
amb plaques de poliestirè 
extruït (XPS) de 40 mm, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster i acabat de terrat amb 
capa de protecció de grava de 
granulat reciclat mixt de 
formigó-ceràmica

242.732,13 MJ 33.557,08 kg CO2 369,95 MJ 51,14 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva
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A.4.2.3.3. Coberta invertida transitable 



Estudi i proposta de millores ambientals en la coberta invertida transitable

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense 

granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 220,78 MJ 44,03 kg CO2 443,920 98.008,66 MJ 19.545,80 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 443,920 2.392,73 MJ 350,70 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 443,920 65.442,69 MJ 9.659,70 kg CO2

Capes 
separadores E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat 

mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 9,12 MJ 1,35 kg CO2 1.331,760 12.145,65 MJ 1.797,88 kg CO2

Impermeabilit-
zació E763200L m2

Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, 
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no 
adherida

130,91 MJ 19,32 kg CO2 504,960 66.104,31 MJ 9.755,83 kg CO2

Capa de 
protecció E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de 

gruix, amb acabat remolinat 37,82 MJ 7,02 kg CO2 443,920 16.789,05 MJ 3.116,32 kg CO2

Acabat E511PJFC m2

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de 
rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de 
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, 
col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de 
ciment 1:8

186,29 MJ 21,32 kg CO2 443,920 82.697,86 MJ 9.464,37 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de 

densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 165,39 MJ 22,64 kg CO2 443,920 73.419,93 MJ 10.050,35 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 443,920 2.392,73 MJ 350,70 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 443,920 65.442,69 MJ 9.659,70 kg CO2

Capes 
separadores E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 1.331,760 9.442,18 MJ 1.398,35 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 504,960 6.771,51 MJ 767,54 kg CO2

Capa de 
protecció E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter d'anhidrita de 3 cm de gruix 8,18 MJ 0,49 kg CO2 443,920 3.632,35 MJ 215,57 kg CO2

Acabat E511PJFC m2

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de 
rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de 
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, 
col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de 
ciment 1:8

186,29 MJ 21,32 kg CO2 443,920 82.697,86 MJ 9.464,37 kg CO2

120,95 kg CO2

Coberta invertida transitable, 
amb barrera de vapor amb 
vel de polietilè, formació de 
pendents amb morter de 
perlita i ciment, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster, impermeabilització 
amb làmina de polietilè d'alta 
densitat, capa separadora 
amb geotèxtil de polièster, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, capa de 
protecció de morter 
d'anhidrita i acabat amb 
paviment de dues capes de 
rajola ceràmica col·locades 
amb morter

243.799,24 MJ 31.906,58 kg CO2 549,20 MJ 71,87 kg CO2

Estudi d'alternatives

Solució constructiva del projecte original

Coberta invertida transitable, 
amb barrera de vapor amb 
vel de polietilè, formació de 
pendents amb formigó 
cel·lular, capa separadora 
amb geotèxtil de polipropilè, 
impermeabilització amb 
làmina d'etilè propilè diè 
(EPDM), capa separadora 
amb geotèxtil de polipropilè, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polipropilè, capa 
de protecció de morter de 
ciment i acabat amb 
paviment de dues capes de 
rajola ceràmica col·locades 
amb morter

343.580,95 MJ 53.690,59 kg CO2 773,97 MJ
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Estudi i proposta de millores ambientals en la coberta invertida transitable

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z1AM20 m2 Massissat amb formigó lleuger d'argila expandida de 

densitat 500 a 600 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 271,80 MJ 22,16 kg CO2 443,920 120.657,46 MJ 9.838,38 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 443,920 2.392,73 MJ 350,70 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 443,920 65.442,69 MJ 9.659,70 kg CO2

Capes 
separadores E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 1.331,760 9.442,18 MJ 1.398,35 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 504,960 6.771,51 MJ 767,54 kg CO2

Capa de 
protecció E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter d'anhidrita de 3 cm de gruix 8,18 MJ 0,49 kg CO2 443,920 3.632,35 MJ 215,57 kg CO2

Acabat E511PJFC m2

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de 
rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de 
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, 
col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de 
ciment 1:8

186,29 MJ 21,32 kg CO2 443,920 82.697,86 MJ 9.464,37 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de 

densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 165,39 MJ 22,64 kg CO2 443,920 73.419,93 MJ 10.050,35 kg CO2

Barrera de 
vapor E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 

48 g/m2, col·locada no adherida 5,39 MJ 0,79 kg CO2 443,920 2.392,73 MJ 350,70 kg CO2

Aïllament E7C21431 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense 
adherir

147,42 MJ 21,76 kg CO2 443,920 65.442,69 MJ 9.659,70 kg CO2

Capes 
separadores E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir 7,09 MJ 1,05 kg CO2 1.331,760 9.442,18 MJ 1.398,35 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7743260 m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat 
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta 
adhesiva i fixada mecànicament

13,41 MJ 1,52 kg CO2 504,960 6.771,51 MJ 767,54 kg CO2

Capa de 
protecció E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter d'anhidrita de 3 cm de gruix 8,18 MJ 0,49 kg CO2 443,920 3.632,35 MJ 215,57 kg CO2

Acabat E511PJFC m2

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de 
rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de 
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, 
col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de 
ciment 1:8

186,29 MJ 21,32 kg CO2 443,920 82.697,86 MJ 9.464,37 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva

Coberta invertida transitable, 
amb barrera de vapor amb 
vel de polietilè, formació de 
pendents amb morter de 
perlita i ciment, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster, impermeabilització 
amb làmina de polietilè d'alta 
densitat, capa separadora 
amb geotèxtil de polièster, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, capa de 
protecció de morter 
d'anhidrita i acabat amb 
paviment de dues capes de 
rajola ceràmica col·locades 
amb morter

243.799,24 MJ 31.906,58 kg CO2 549,20 MJ 71,87 kg CO2

71,40 kg CO2

Coberta invertida transitable, 
amb barrera de vapor amb 
vel de polietilè, formació de 
pendents amb formigó lleuger 
d'argila expandida, capa 
separadora amb geotèxtil de 
polièster, impermeabilització 
amb làmina de polietilè d'alta 
densitat, capa separadora 
amb geotèxtil de polièster, 
aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït (XPS) de 40 
mm, capa separadora amb 
geotèxtil de polièster, capa de 
protecció de morter 
d'anhidrita i acabat amb 
paviment de dues capes de 
rajola ceràmica col·locades 
amb morter

291.036,77 MJ 31.694,60 kg CO2 655,61 MJ
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en la coberta invertida transitable

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E5Z2U015 m2 8,18 0,49

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
D070U014 m3 Morter d'anhidrita, elaborat a l'obra 259,76 15,42 0,0315 8,18 0,49

Codi U.A. MJ Emissió CO2
D070U014 m3 259,76 15,42

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0111000 m3 Aigua 6,00 0,29 0,2000 1,20 0,06
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 150,00 8,00 1,6300 244,50 13,04
B05UU013 t Anhidrita, segons UNE EN 13454, en sacs 14,24 3,14 0,2500 3,56 0,79
C1705600 h Formigonera de 165 l 15,00 2,19 0,7000 10,50 1,53

Codi U.A. MJ Emissió CO2
B05UU013 t 14,24 3,14

Morter d'anhidrita, elaborat a l'obra

Definició
Capa de protecció de morter d'anhidrita de 3 cm de gruix

Justificació de la partida de capa de protecció de m orter d'anhidrita

Definició
Anhidrita, segons UNE EN 13454, en sacs

Definició
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�Subproducto de la industria del flúor 

�También existe naturalmente en yacimientos mineros. 

�Producto inerte 

�Inicialmente con poco interés comercial. 

�Destino tradicional: vertedero. 
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?? 
Inertización de 

residuos peligrosos 
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CONGLOMERANTE PARA MORTEROS 
AUTONIVELANTES 
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ALGUNOS CONCEPTOS: 
 

CONGLOMERANTE: Capaz de unir fragmentos de una ó 
varias sustancias y dar cohesión al conjunto por efecto 
de transformaciones químicas en su masa, que originan 
nuevos compuestos. 

 

MORTERO: Conglomerado ó masa constituida por arena, 
conglomerante y agua que puede contener además 
algún aditivo. 

 

MORTERO AUTONIVELANTE: Mortero tan fluido que nivela 
gracias a la fuerza de la gravedad, sin ayuda externa. 

 

La anhidrita sustituye al cemento como conglomerante 
para dar morteros autonivelantes 
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} Sulfato cálcico anhidro, pureza > 95% 

} Baja demanda de agua. 

 Productos muy fluidos. 

 Fraguados de gran resistencia. 

 Muy compactos 

} Estabilidad dimensional. 
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Probetas 

normalizadas 
4x4x16 cm 

Resistencias a 
flexión 

Resistencias a 
compresión 

Tiempo de 
fraguado 

Retracción e 
hinchamiento 
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Variable Unidades Valor 

Resistencia a flexión, 3 días N/mm2 > 1,5 

Resistencia a compresión, 3 días N/mm2 > 8 

Resistencia a flexión, 28 días N/mm2 > 4 

Resistencia a compresión, 28 días N/mm2 > 20 

Retracción - hinchamiento mm/m < |0,2| 

Reacción al fuego - A1FL 

Principio de fraguado min > 30 

Fin de fraguado h < 12 
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} Directiva 89/106: Marcado CE 

} UNE EN 13454: Aglomerantes, aglomerantes compuestos y 

mezclas hechas en fábrica para morteros autonivelantes a 

base de sulfato de calcio 

� Parte 1: Definiciones y especificaciones. 

� Parte 2:Métodos de ensayo. 
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} Ampliamente utilizado en: Alemania, Francia, 

Holanda y Reino Unido. 

} Empleado por fabricantes de 1er nivel: Sika, Weber, 

Lafarge, Knauf y Ardex. 

} Larga trayectoria 
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} Estudio en colaboración con las Aulas de Ecodiseño de la Universidad del 

País Vasco 

} UNE EN ISO 14040: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios 

y marco de referencia. 

} UNE EN ISO 14044: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos 

y directrices 
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Categoría de impacto Unidad Anhidrita Cemento 

Cambio climático (100 años) kg CO2 eq. 3,14 835 

Destrucción capa ozono kg CFC-11 eq. 1,99·10-7 2·10-5 

Acidificación kg SO2 eq. 0,03 1,15 

Oxidantes fotoquímicos kg etileno eq. 0,00109 0,0435 

Eutrofización kg NOx eq. 0,00154 0,171 

} Unidad funcional = 1 tm 
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Categoría de impacto Unidad Mortero 

anhidrita 
Mortero 
convencional 

Cambio climático (100 años) kg CO2 eq. 46,8 390 

Destrucción capa ozono kg CFC-11 eq. 6,89·10-6 3,1·10-5 

Acidificación kg SO2 eq. 0,171 0,897 

Oxidantes fotoquímicos kg etileno eq. 0,0091 0,0483 

Eutrofización kg NOx eq. 0,022 0,135 

} Unidad funcional = 1 m3 

 

 

ANHIDRITA, EJEMPLO DE MATERIAL SOSTENIBLE PARA EDIFICACIÓN

Página 13 de 15

} Producto sostenible: Análisis de Ciclo de Vida. 

 

} Altas propiedades mecánicas: Rc > 20 N/mm2 y con 

marcado CE 

 

} Larga trayectoria de uso en Europa 
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A.4.2.4. Soleres 



Estudi i proposta de millores ambientals en les soleres

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Repàs i 
piconatge E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, 

amb una compactació del 95% del PN 1,95 MJ 0,51 kg CO2 2.272,950 4.432,25 MJ 1.159,20 kg CO2

Subbase E9232B91 m2
Subbase de grava de 15 cm de gruix i 
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb 
estesa i piconatge del material

43,21 MJ 2,94 kg CO2 2.272,950 98.214,17 MJ 6.682,47 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7A24A0L m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de 
polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no 
adherida

5,39 MJ 0,79 kg CO2 2.272,950 12.251,20 MJ 1.795,63 kg CO2

E93617B0 m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des 
de camió

192,56 MJ 34,66 kg CO2 1.763,400 339.560,30 MJ 61.119,44 kg CO2

E9361760 m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des 
de camió

128,37 MJ 23,11 kg CO2 1.019,100 130.821,87 MJ 23.551,40 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Repàs i 
piconatge E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, 

amb una compactació del 95% del PN 1,95 MJ 0,51 kg CO2 2.272,950 4.432,25 MJ 1.159,20 kg CO2

Subbase E923RB91 m2

Subbase de grava de granulat reciclat 
formigó de 15 cm de gruix i, grandària 
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i 
piconatge del material

21,05 MJ 2,06 kg CO2 2.272,950 47.845,60 MJ 4.682,28 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7A24A0L m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de 
polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no 
adherida

5,39 MJ 0,79 kg CO2 2.272,950 12.251,20 MJ 1.795,63 kg CO2

E936U002 m2

Solera de formigó HRA-25/B/20/I, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des 
de camió

189,46 MJ 34,60 kg CO2 1.763,400 334.093,76 MJ 61.013,64 kg CO2

E936U003 m2

Solera de formigó HRA-25/B/20/I, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des 
de camió

126,31 MJ 23,07 kg CO2 1.019,100 128.722,52 MJ 23.510,64 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Repàs i 
piconatge E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, 

amb una compactació del 95% del PN 1,95 MJ 0,51 kg CO2 2.272,950 4.432,25 MJ 1.159,20 kg CO2

Subbase E923RB91 m2

Subbase de grava de granulat reciclat 
formigó de 15 cm de gruix i, grandària 
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i 
piconatge del material

21,05 MJ 2,06 kg CO2 2.272,950 47.845,60 MJ 4.682,28 kg CO2

Impermeabilit-
zació E7A24A0L m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de 
polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no 
adherida

5,39 MJ 0,79 kg CO2 2.272,950 12.251,20 MJ 1.795,63 kg CO2

E936U002 m2

Solera de formigó HRA-25/B/20/I, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des 
de camió

189,46 MJ 34,60 kg CO2 1.763,400 334.093,76 MJ 61.013,64 kg CO2

E936U003 m2

Solera de formigó HRA-25/B/20/I, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des 
de camió

126,31 MJ 23,07 kg CO2 1.019,100 128.722,52 MJ 23.510,64 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Estudi d'alternatives

Proposta de nova solució constructiva

Soleres de formigó armat, de gruixos entre 
15 i 20 cm, amb formigó HA-25/P/20/I, 
abocat des de camió, i armadura AP500 S 
d'acer en barres corrugades amb una 
quantia de 10 kg/m2, amb capa drenant de 
grava de pedrera de pedra granítica, de 15 
cm de gruix, i barrera de vapor i estanquitat 
amb vel de polietilè, previ repàs i piconatge 
del terreny, amb una compactació del 95% 
del PN, incloent lliscat manual del formigó 
en les zones on la solera sigui directament 
el paviment

527.345,34 MJ 92.161,39 kg CO2

Soleres

232,01 MJ 40,55 kg CO2

Soleres de formigó armat, de gruixos entre 
15 i 20 cm, amb formigó HA-25/P/20/I, 
abocat des de camió, i armadura AP500 S 
d'acer en barres corrugades amb una 
quantia de 10 kg/m2, amb capa drenant de 
grava de pedrera de pedra granítica, de 15 
cm de gruix, i barrera de vapor i estanquitat 
amb vel de polietilè, previ repàs i piconatge 
del terreny, amb una compactació del 95% 
del PN, incloent lliscat manual del formigó 
en les zones on la solera sigui directament 
el paviment

527.345,34 MJ 92.161,39 kg CO2 232,01 MJ 40,55 kg CO2

Soleres

Soleres de formigó armat, de gruixos entre 
15 i 20 cm, amb formigó HA-25/P/20/I, 
abocat des de camió, i armadura AP500 S 
d'acer en barres corrugades amb una 
quantia de 10 kg/m2, amb capa drenant de 
grava de pedrera de pedra granítica, de 15 
cm de gruix, i barrera de vapor i estanquitat 
amb vel de polietilè, previ repàs i piconatge 
del terreny, amb una compactació del 95% 
del PN, incloent lliscat manual del formigó 
en les zones on la solera sigui directament 
el paviment

94.308,15 kg CO2 41,49 kg CO2

Soleres

585.279,79 MJ 257,50 MJ
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en les soleres

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E936U002 m2 189,46 34,60

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B06A910B m3 Formigó reciclat HRA-25/B/20/I de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 
de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% 
del granulat gruixut reciclat

1.226,27 223,94 0,1545 189,46 34,60

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E936U003 m2 126,31 23,07

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B06A910B m3 Formigó reciclat HRA-25/B/20/I de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 
de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% 
del granulat gruixut reciclat

1.226,27 223,94 0,1030 126,31 23,07

Definició
Solera de formigó HRA-25/B/20/Ia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 
10 cm, abocat des de camió

Justificació de les partides de les soleres de formi gó amb granulat gruixut reciclat

Definició
Solera de formigó HRA-25/B/20/Ia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 
15 cm, abocat des de camió
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A.4.2.5. Compliment de la limitació de la demanda energètica 
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A.4.2.5.1. Compliment del CTE DB HE 1 en el projecte original 



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Residència i centre de dia per a gent gran (projecte original)

Fecha: 10/06/2012

Localidad: Reus

Comunidad: Catalunya

 HE-1

Opción

General

Proyecto

Residència i centre de dia per a gent gran (projecte original)

Localidad

Reus

Comunidad

Catalunya

Fecha: 15/06/2012 Ref: 2A98499A5FD7A3 Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Residència i centre de dia per a gent gran (projecte original)

Reus Catalunya

Carrer de Roger de Llúria

Jordi Royo Vila

Universitat Politècnica de Catalunya

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 90,265,0

Proporción relativa calefacción refrigeración 63,436,6

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 35,03 2,90

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 6,34 2,90

P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 21,38 2,90

P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 11,88 2,90

P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 48,62 2,90

P01_E06 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 115,54 2,90

P02_E01 P02 Intensidad Baja - 12h 3 24,36 3,20

P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 3 114,55 3,20

P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 19,14 3,20

P02_E04 P02 Intensidad Baja - 12h 3 29,91 3,20

P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 39,73 3,20

P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 10,80 3,20

P02_E07 P02 Intensidad Baja - 12h 3 13,86 3,20

P02_E08 P02 Intensidad Baja - 12h 3 23,10 3,20

P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 10,50 3,20

P02_E10 P02 Intensidad Baja - 12h 3 18,00 3,20

P02_E11 P02 Intensidad Baja - 12h 3 6,60 3,20

P02_E12 P02 Intensidad Baja - 12h 3 3,38 3,20

P02_E13 P02 Intensidad Baja - 12h 3 296,48 3,20

P02_E14 P02 Intensidad Baja - 12h 3 274,12 3,20

P02_E15 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 15,46 3,20
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Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P02_E16 P02 Intensidad Baja - 12h 3 213,48 3,20

P02_E17 P02 Intensidad Baja - 12h 3 31,23 3,20

P02_E18 P02 Intensidad Baja - 12h 3 69,04 3,20

P02_E19 P02 Intensidad Baja - 12h 3 32,83 3,20

P02_E20 P02 Intensidad Baja - 12h 3 78,11 3,20

P02_E21 P02 Intensidad Baja - 12h 3 52,74 3,20

P02_E22 P02 Intensidad Baja - 12h 3 109,83 3,20

P02_E23 P02 Intensidad Baja - 12h 3 68,18 3,20

P02_E24 P02 Intensidad Baja - 12h 3 78,38 3,20

P02_E25 P02 Intensidad Baja - 12h 3 122,63 3,20

P02_E26 P02 Intensidad Baja - 12h 3 190,10 3,20

P02_E27 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 41,06 3,20

P03_E01 P03 Intensidad Baja - 12h 3 24,36 3,20

P03_E02 P03 Intensidad Baja - 12h 3 12,94 3,20

P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 9,80 3,20

P03_E04 P03 Intensidad Baja - 12h 3 11,60 3,20

P03_E05 P03 Intensidad Baja - 12h 3 28,85 3,20

P03_E06 P03 Intensidad Baja - 12h 3 29,91 3,20

P03_E07 P03 Intensidad Baja - 12h 3 39,73 3,20

P03_E08 P03 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P03_E09 P03 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P03_E10 P03 Intensidad Baja - 12h 3 165,69 3,20

P03_E11 P03 Intensidad Baja - 12h 3 242,00 3,20

P03_E12 P03 Intensidad Baja - 12h 3 301,96 3,20

P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 306,93 3,20



 HE-1

Opción

General

Proyecto

Residència i centre de dia per a gent gran (projecte original)

Localidad

Reus

Comunidad

Catalunya

Fecha: 15/06/2012 Ref: 2A98499A5FD7A3 Página: 4

Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 24,36 3,20

P04_E02 P04 Intensidad Baja - 12h 3 12,94 3,20

P04_E03 P04 Intensidad Baja - 12h 3 9,80 3,20

P04_E04 P04 Intensidad Baja - 12h 3 11,60 3,20

P04_E05 P04 Intensidad Baja - 12h 3 28,85 3,20

P04_E06 P04 Intensidad Baja - 12h 3 29,91 3,20

P04_E07 P04 Intensidad Baja - 12h 3 39,73 3,20

P04_E08 P04 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P04_E09 P04 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P04_E10 P04 Intensidad Baja - 12h 3 165,69 3,20

P04_E11 P04 Intensidad Baja - 12h 3 242,00 3,20

P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 301,96 3,20

P04_E13 P04 Intensidad Baja - 12h 3 306,93 3,20

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)

R

(m²K/W)

Cp

(J/kgK)

e

(kg/m³)

K

(W/mK)
Nombre

Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1 --

Arcilla o limo [1200 < d < 1800] 1,500 1500,00 2100,00 - 50 --

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000 --

Polipropileno [PP] 0,220 910,00 1800,00 - 10000 --

Cloruro de polivinilo [PVC] + 40% plastificant 0,140 1200,00 1000,00 - 100000 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
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Just.
Z

(m²sPa/kg)

R

(m²K/W)

Cp

(J/kgK)

e

(kg/m³)

K

(W/mK)
Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --

Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI

Hormigón celular curado en autoclave d 1000 0,290 1000,00 1000,00 - 6 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

BC con mortero convencional espesor 140 0,443 1170,00 1000,00 - 10 --

BC con mortero aislante espesor 140 mm 0,324 1020,00 1000,00 - 10 --

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000 --

Frondosa de peso medio 565 < d < 750 0,180 660,00 1600,00 - 50 --

Cobre 380,000 8900,00 380,00 - 1e+30 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

C1 Coberta verda extensiva 0,26 Tierra vegetal [d < 2050] 0,100

Arcilla o limo [1200 < d < 1800] 0,100
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

C1 Coberta verda extensiva 0,26 Polietileno baja densidad [LDPE] 0,005

Polipropileno [PP] 0,020

Cloruro de polivinilo [PVC] + 40% plastificante 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C2 Coberta invertida grava 0,27 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

Subcapa fieltro 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,005

Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C3 Coberta invertida transitable 0,28 Piedra artificial 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

C3 Coberta invertida transitable 0,28 EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,005

Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

D1 Enva plaques guix laminat 0,53 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

D2 Mur bloc formigo vist 3,89 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

D3 Mur formigo in situ 3,33 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

F1 Facana formigo vist 0,51 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

F2 Facana ventilada 0,27 Hormigón celular curado en autoclave d 1000 0,008

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero convencional espesor 140 mm 0,140

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

F3 Facana arrebossada 0,42 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero aislante espesor 140 mm 0,140

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

M1 Mur formigo armat 3,33 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

S1 Solera sense paviment 3,22 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

S3 Solera radiant i terratzo 0,54 Piedra artificial 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

S4 Solera radiant i PVC 0,53 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,048

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

S5 Solera radiant i parquet 0,52 Frondosa de peso medio 565 < d < 750 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

S5 Solera radiant i parquet 0,52 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

T1 Sostre terratzo 0,55 Piedra artificial 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

T3 Sostre terratzo cel ras 0,51 Piedra artificial 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

T4 Sostre PVC cel ras 0,49 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,048

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

D4 Connexio espais 5,88 Cobre 0,001

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre



 HE-1

Opción

General

Proyecto

Residència i centre de dia per a gent gran (projecte original)

Localidad

Reus

Comunidad

Catalunya

Fecha: 15/06/2012 Ref: 2A98499A5FD7A3 Página: 10

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-6 2,80 0,75 SI

VER_DC_4-9-6 3,00 0,72 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20 --

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre C1 Claraboia al-lumini vidre

Acristalamiento VER_DC_4-12-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 2,80

Factor solar 0,75

Justificación SI

Nombre F1 Finestra al-lumini vidre

Acristalamiento VER_DC_4-9-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 7,24

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 3,07

Factor solar 0,68

Justificación SI

Nombre P1 Porta al-lumini vidre

Acristalamiento VER_DC_4-9-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 7,24

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,07

Factor solar 0,68

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada -0,04 0,87

Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69

Encuentro cubierta-fachada 0,19 0,81

Esquina saliente 0,15 0,78

Hueco ventana 0,24 0,63

Esquina entrante -0,13 0,80



 HE-1

Opción

General

Proyecto

Residència i centre de dia per a gent gran (projecte original)

Localidad

Reus

Comunidad

Catalunya

Fecha: 15/06/2012 Ref: 2A98499A5FD7A3 Página: 12

Pilar 0,84 0,59

Unión solera pared exterior 0,13 0,73
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración

% de ref

Refrigeración

% de max

Calefacción

% de ref

Calefacción

% de max

Nº espacios

iguales

Área

(m²)
Espacios

P02_E02 114,6 1 54,7 73,1 41,8 192,8

P02_E03 19,1 1 53,8 54,6 6,5 52,2

P02_E05 39,7 1 37,8 50,5 4,8 43,0

P02_E07 13,9 1 55,9 49,3 6,1 35,0

P02_E09 10,5 1 45,4 49,9 5,7 40,9

P02_E10 18,0 1 51,0 57,0 6,8 36,1

P02_E13 296,5 1 49,8 58,9 37,3 94,3

P02_E14 274,1 1 36,4 52,6 24,9 73,6

P02_E16 213,5 1 62,0 52,5 46,6 148,8

P02_E17 31,2 1 56,4 57,2 8,4 45,7

P02_E18 69,0 1 64,5 57,3 51,1 100,1

P02_E19 32,8 1 82,6 78,4 100,0 74,9

P02_E21 52,7 1 100,0 49,9 7,4 38,8

P02_E23 68,2 1 61,2 62,4 41,2 71,2

P02_E24 78,4 1 86,1 74,2 37,9 94,1

P02_E25 122,6 1 80,8 66,5 28,1 98,9

P02_E26 190,1 1 34,1 45,4 21,7 98,5

P03_E02 12,9 1 68,4 60,6 13,9 77,8

P03_E03 9,8 1 63,7 73,6 12,1 65,7
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Refrigeración

% de ref

Refrigeración

% de max

Calefacción

% de ref

Calefacción

% de max

Nº espacios

iguales

Área

(m²)
Espacios

P03_E04 11,6 1 58,6 76,9 11,4 60,1

P03_E05 28,8 1 60,9 78,4 11,3 66,1

P03_E07 39,7 1 43,5 84,9 6,3 44,2

P03_E08 11,9 1 69,2 69,2 7,0 58,7

P03_E09 11,9 1 69,9 66,6 6,9 69,6

P03_E10 165,7 1 58,4 70,8 35,5 79,0

P03_E11 242,0 1 45,9 77,7 36,7 72,1

P03_E12 302,0 1 54,9 61,2 40,0 96,1

P03_E13 306,9 1 47,4 65,5 42,0 94,8

P04_E02 12,9 1 79,5 80,6 18,5 88,0

P04_E03 9,8 1 86,5 86,0 13,9 66,9

P04_E04 11,6 1 75,0 83,5 13,0 59,7

P04_E05 28,8 1 82,5 86,9 13,3 68,0

P04_E07 39,7 1 55,1 84,5 7,6 45,8

P04_E08 11,9 1 85,5 72,8 7,7 57,4

P04_E09 11,9 1 85,7 69,9 7,6 58,1

P04_E10 165,7 1 58,1 74,2 46,4 80,7

P04_E11 242,0 1 55,7 84,6 45,1 78,5

P04_E12 302,0 1 61,4 68,8 42,0 96,7

P04_E13 306,9 1 58,3 70,6 44,9 96,8
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-12-6

VER_DC_4-9-6
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Residència i centre de dia per a gent gran (projecte modificat)

Reus Catalunya

Carrer de Roger de Llúria

Jordi Royo Vila

Universitat Politècnica de Catalunya

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 90,265,5

Proporción relativa calefacción refrigeración 63,236,8

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 35,03 2,90

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 6,34 2,90

P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 21,38 2,90

P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 11,88 2,90

P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 48,62 2,90

P01_E06 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 115,54 2,90

P02_E01 P02 Intensidad Baja - 12h 3 24,36 3,20

P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 3 114,55 3,20

P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 19,14 3,20

P02_E04 P02 Intensidad Baja - 12h 3 29,91 3,20

P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 39,73 3,20

P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 10,80 3,20

P02_E07 P02 Intensidad Baja - 12h 3 13,86 3,20

P02_E08 P02 Intensidad Baja - 12h 3 23,10 3,20

P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 10,50 3,20

P02_E10 P02 Intensidad Baja - 12h 3 18,00 3,20

P02_E11 P02 Intensidad Baja - 12h 3 6,60 3,20

P02_E12 P02 Intensidad Baja - 12h 3 3,38 3,20

P02_E13 P02 Intensidad Baja - 12h 3 296,48 3,20

P02_E14 P02 Intensidad Baja - 12h 3 274,12 3,20

P02_E15 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 15,46 3,20
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Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P02_E16 P02 Intensidad Baja - 12h 3 213,48 3,20

P02_E17 P02 Intensidad Baja - 12h 3 31,23 3,20

P02_E18 P02 Intensidad Baja - 12h 3 69,04 3,20

P02_E19 P02 Intensidad Baja - 12h 3 32,83 3,20

P02_E20 P02 Intensidad Baja - 12h 3 78,11 3,20

P02_E21 P02 Intensidad Baja - 12h 3 52,74 3,20

P02_E22 P02 Intensidad Baja - 12h 3 109,83 3,20

P02_E23 P02 Intensidad Baja - 12h 3 68,18 3,20

P02_E24 P02 Intensidad Baja - 12h 3 78,38 3,20

P02_E25 P02 Intensidad Baja - 12h 3 122,63 3,20

P02_E26 P02 Intensidad Baja - 12h 3 190,10 3,20

P02_E27 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 41,06 3,20

P03_E01 P03 Intensidad Baja - 12h 3 24,36 3,20

P03_E02 P03 Intensidad Baja - 12h 3 12,94 3,20

P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 9,80 3,20

P03_E04 P03 Intensidad Baja - 12h 3 11,60 3,20

P03_E05 P03 Intensidad Baja - 12h 3 28,85 3,20

P03_E06 P03 Intensidad Baja - 12h 3 29,91 3,20

P03_E07 P03 Intensidad Baja - 12h 3 39,73 3,20

P03_E08 P03 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P03_E09 P03 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P03_E10 P03 Intensidad Baja - 12h 3 165,69 3,20

P03_E11 P03 Intensidad Baja - 12h 3 242,00 3,20

P03_E12 P03 Intensidad Baja - 12h 3 301,96 3,20

P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 306,93 3,20
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Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 24,36 3,20

P04_E02 P04 Intensidad Baja - 12h 3 12,94 3,20

P04_E03 P04 Intensidad Baja - 12h 3 9,80 3,20

P04_E04 P04 Intensidad Baja - 12h 3 11,60 3,20

P04_E05 P04 Intensidad Baja - 12h 3 28,85 3,20

P04_E06 P04 Intensidad Baja - 12h 3 29,91 3,20

P04_E07 P04 Intensidad Baja - 12h 3 39,73 3,20

P04_E08 P04 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P04_E09 P04 Intensidad Baja - 12h 3 11,89 3,20

P04_E10 P04 Intensidad Baja - 12h 3 165,69 3,20

P04_E11 P04 Intensidad Baja - 12h 3 242,00 3,20

P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 301,96 3,20

P04_E13 P04 Intensidad Baja - 12h 3 306,93 3,20

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)

R

(m²K/W)

Cp

(J/kgK)

e

(kg/m³)

K

(W/mK)
Nombre

RMT-NITA COTTON Manto 0,036 WmK 0,036 30,00 1000,00 - 1 SI

Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1 --

Arcilla o limo [1200 < d < 1800] 1,500 1500,00 2100,00 - 50 --

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000 --

Polipropileno [PP] 0,220 910,00 1800,00 - 10000 --

Cloruro de polivinilo [PVC] + 40% plastificant 0,140 1200,00 1000,00 - 100000 --
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Just.
Z

(m²sPa/kg)

R

(m²K/W)

Cp

(J/kgK)

e

(kg/m³)

K

(W/mK)
Nombre

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --

Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI

Hormigón celular curado en autoclave d 1000 0,290 1000,00 1000,00 - 6 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Tablero contrachapado 250 < d < 350 0,110 300,00 1600,00 - 50 --

BC con mortero aislante espesor 140 mm 0,324 1020,00 1000,00 - 10 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000 --

Frondosa de peso medio 565 < d < 750 0,180 660,00 1600,00 - 50 --

Cobre 380,000 8900,00 380,00 - 1e+30 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

C1 Coberta verda extensiva 0,26 Tierra vegetal [d < 2050] 0,100

Arcilla o limo [1200 < d < 1800] 0,100

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,005

Polipropileno [PP] 0,020

Cloruro de polivinilo [PVC] + 40% plastificante 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C2 Coberta invertida grava 0,27 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

Subcapa fieltro 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,005

Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C3 Coberta invertida transitable 0,28 Piedra artificial 0,050
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

C3 Coberta invertida transitable 0,28 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,005

Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

D1 Enva plaques guix laminat 0,53 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

D2 Mur bloc formigo vist 3,89 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

D3 Mur formigo in situ 3,33 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

F1 Facana formigo vist 0,51 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

F2 Facana ventilada 0,27 Hormigón celular curado en autoclave d 1000 0,008

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000

Tablero contrachapado 250 < d < 350 0,015

RMT-NITA COTTON Manto 0,036 WmK 0,100

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

F3 Facana arrebossada 0,42 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero aislante espesor 140 mm 0,140

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

M1 Mur formigo armat 3,33 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

S1 Solera sense paviment 3,22 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

S3 Solera radiant i terratzo 0,54 Piedra artificial 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

S4 Solera radiant i PVC 0,53 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,048

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

S5 Solera radiant i parquet 0,52 Frondosa de peso medio 565 < d < 750 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

S5 Solera radiant i parquet 0,52 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

T1 Sostre terratzo 0,55 Piedra artificial 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

T3 Sostre terratzo cel ras 0,51 Piedra artificial 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

T4 Sostre PVC cel ras 0,49 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,048

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

D4 Connexio espais 5,88 Cobre 0,001

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre
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Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-6 2,80 0,75 SI

VER_DC_4-9-6 3,00 0,72 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20 --

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre C1 Claraboia al-lumini vidre

Acristalamiento VER_DC_4-12-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 2,80

Factor solar 0,75

Justificación SI

Nombre F1 Finestra al-lumini vidre

Acristalamiento VER_DC_4-9-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 7,24

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 3,07

Factor solar 0,68

Justificación SI

Nombre P1 Porta al-lumini vidre

Acristalamiento VER_DC_4-9-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 7,24

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,07

Factor solar 0,68

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada -0,04 0,87

Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69

Encuentro cubierta-fachada 0,19 0,81

Esquina saliente 0,15 0,78

Hueco ventana 0,24 0,63

Esquina entrante -0,13 0,80
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Pilar 0,84 0,59

Unión solera pared exterior 0,13 0,73
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración

% de ref

Refrigeración

% de max

Calefacción

% de ref

Calefacción

% de max

Nº espacios

iguales

Área

(m²)
Espacios

P02_E02 114,6 1 54,7 73,1 41,8 192,8

P02_E03 19,1 1 53,8 54,6 6,5 52,2

P02_E05 39,7 1 37,8 50,5 4,8 43,0

P02_E07 13,9 1 55,9 49,3 6,1 35,0

P02_E09 10,5 1 45,4 49,9 5,7 40,9

P02_E10 18,0 1 51,0 57,0 6,8 36,1

P02_E13 296,5 1 50,6 59,9 37,4 94,5

P02_E14 274,1 1 36,4 52,7 24,9 73,6

P02_E16 213,5 1 62,0 52,5 46,6 148,8

P02_E17 31,2 1 56,4 57,2 8,4 45,8

P02_E18 69,0 1 64,5 57,4 51,1 100,1

P02_E19 32,8 1 82,6 78,4 100,0 74,9

P02_E21 52,7 1 100,0 49,9 7,4 38,8

P02_E23 68,2 1 61,3 62,5 41,2 71,2

P02_E24 78,4 1 86,1 74,2 37,9 94,1

P02_E25 122,6 1 80,8 66,5 28,1 98,9

P02_E26 190,1 1 34,1 45,4 21,7 98,5

P03_E02 12,9 1 68,4 60,6 13,9 77,8

P03_E03 9,8 1 63,7 73,6 12,1 65,7



 HE-1

Opción

General

Proyecto

Residència i centre de dia per a gent gran (projecte modificat)

Localidad

Reus

Comunidad

Catalunya

Fecha: 15/06/2012 Ref: 3CA7B222816D39C Página: 14

Refrigeración

% de ref

Refrigeración

% de max

Calefacción

% de ref

Calefacción

% de max

Nº espacios

iguales

Área

(m²)
Espacios

P03_E04 11,6 1 58,6 76,9 11,4 60,1

P03_E05 28,8 1 60,9 78,4 11,3 66,1

P03_E07 39,7 1 43,5 84,9 6,3 44,2

P03_E08 11,9 1 69,2 69,2 7,0 58,7

P03_E09 11,9 1 69,9 66,6 6,9 69,6

P03_E10 165,7 1 58,5 70,9 35,5 79,0

P03_E11 242,0 1 46,2 78,2 36,7 72,1

P03_E12 302,0 1 56,1 62,5 40,0 96,0

P03_E13 306,9 1 48,4 66,8 42,1 95,0

P04_E02 12,9 1 79,5 80,6 18,5 88,1

P04_E03 9,8 1 86,5 86,0 13,9 66,9

P04_E04 11,6 1 74,9 83,5 13,0 59,8

P04_E05 28,8 1 82,5 86,8 13,3 68,0

P04_E07 39,7 1 55,1 84,5 7,6 45,9

P04_E08 11,9 1 85,5 72,8 7,7 57,4

P04_E09 11,9 1 85,7 69,9 7,6 58,1

P04_E10 165,7 1 58,2 74,4 46,4 80,7

P04_E11 242,0 1 56,1 85,2 45,2 78,5

P04_E12 302,0 1 62,7 70,2 42,0 96,5

P04_E13 306,9 1 59,2 71,7 44,9 96,9
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material RMT-NITA COTTON Manto 0,036 WmK

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-12-6

VER_DC_4-9-6
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Estudi i proposta de millores ambientals en els envans i elements divisoris

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E6523ADD m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 165 mm, muntants cada 
400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,463 m2.K/W

595,39 MJ 43,60 kg CO2 3.651,642 2.174.151,13 MJ 159.211,59 kg CO2

E6523A4B 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 73 mm, muntants cada 400 
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 
placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de 
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

305,25 MJ 22,06 kg CO2 460,362 140.525,50 MJ 10.155,59 kg CO2

E6523A7B m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

457,83 MJ 33,65 kg CO2 38,304 17.536,72 MJ 1.288,93 kg CO2

E6523A7D m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

494,58 MJ 35,98 kg CO2 586,530 290.086,01 MJ 21.103,35 kg CO2

E6523A8D m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, 
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix 
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

672,38 MJ 49,33 kg CO2 259,588 174.541,78 MJ 12.805,48 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Envans de plaques de 
cel·lulosa-guix, formats per 
estructura amb perfilaria 
d’acer galvanitzat, amb un 
gruix total d’envà entre 73 i 
165 mm, amb muntants cada 
40 mm i aïllament de plaques 
de llana de roca de 
resistència tèrmica entre 
1,081 i 1,463 (m2K)/W.

Envans 2.796.841,14 MJ 204.564,93 kg CO2 559,77 MJ 40,94 kg CO2
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Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E652U00A m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal llistons de fusta de pi, amb un gruix total de 
l'envà de 165 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm 
d'amplària i travessers de 70 mm d'amplària, 1 placa 
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 
resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

392,24 MJ 25,59 kg CO2 3.651,642 1.432.320,06 MJ 93.445,52 kg CO2

E652U00B m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
senzilla normal amb llistons de fusta de pi, amb un gruix 
total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 
mm d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 placa 
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

226,65 MJ 14,79 kg CO2 460,362 104.341,05 MJ 6.808,75 kg CO2

E652U00C m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb llistons de fusta de pi, amb un gruix total 
de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm 
d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 placa 
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

300,62 MJ 19,11 kg CO2 38,304 11.514,95 MJ 731,99 kg CO2

E652U00D m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb llistons de fusta de pi, amb un gruix total 
de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm 
d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 placa 
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

337,37 MJ 21,44 kg CO2 586,530 197.877,63 MJ 12.575,20 kg CO2

E652U00E m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble reforçada amb llistons de fusta de pi, amb un gruix 
total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 
mm d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 placa 
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

383,67 MJ 22,76 kg CO2 259,588 99.596,13 MJ 5.908,22 kg CO2

Estudi d'alternatives

Envans de plaques de 
cel·lulosa-guix, formats per 
estructura amb llistons de 
fusta de pi, amb un gruix total 
d’envà entre 73 i 165 mm, 
amb muntants cada 40 mm i 
aïllament de plaques de llana 
de roca de resistència 
tèrmica entre 1,081 i 1,463 
(m2K)/W.

Envans 1.845.649,81 MJ 119.469,69 kg CO2 369,39 MJ 23,91 kg CO2
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Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E652U004 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 165 mm, muntants cada 
400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament  i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 

282,97 MJ 18,94 kg CO2 3.651,642 1.033.305,14 MJ 69.162,10 kg CO2

E652U005 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 73 mm, muntants cada 400 
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 
placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® 
COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, 
de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

213,60 MJ 14,09 kg CO2 460,362 98.333,32 MJ 6.486,50 kg CO2

E652U006 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

274,51 MJ 17,71 kg CO2 38,304 10.514,83 MJ 678,36 kg CO2

E652U007 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

274,51 MJ 17,71 kg CO2 586,530 161.008,35 MJ 10.387,45 kg CO2

E652U008 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, 
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix 
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

320,82 MJ 19,03 kg CO2 259,588 83.281,02 MJ 4.939,96 kg CO2

Envans de plaques de 
cel·lulosa-guix, formats per 
estructura amb llistons de 
fusta de pi, amb un gruix total 
d’envà entre 73 i 165 mm, 
amb muntants cada 40 mm i 
aïllament amb placa RMT-
NITA® COTTON a partir de 
retalls tèxtils de confecció 
desfibrats de resistència 
tèrmica 1,470 (m2K)/W.

1.386.442,66 MJ 91.654,37 kg CO2 277,49 MJ 18,34 kg CO2Envans
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Estudi i proposta de millores ambientals en els envans i elements divisoris

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E652U004 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 165 mm, muntants cada 
400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament  i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 

282,97 MJ 18,94 kg CO2 3.651,642 1.033.305,14 MJ 69.162,10 kg CO2

E652U005 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 73 mm, muntants cada 400 
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 
placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® 
COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, 
de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

213,60 MJ 14,09 kg CO2 460,362 98.333,32 MJ 6.486,50 kg CO2

E652U006 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

274,51 MJ 17,71 kg CO2 38,304 10.514,83 MJ 678,36 kg CO2

E652U007 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en 
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

274,51 MJ 17,71 kg CO2 586,530 161.008,35 MJ 10.387,45 kg CO2

E652U008 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, 
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix 
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció 
desfibrats, de resistència tèrmica 1,470 m2.K/W

320,82 MJ 19,03 kg CO2 259,588 83.281,02 MJ 4.939,96 kg CO2

91.654,37 kg CO2 277,49 MJ 18,34 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva

Envans de plaques de 
cel·lulosa-guix, formats per 
estructura amb llistons de 
fusta de pi, amb un gruix total 
d’envà entre 73 i 165 mm, 
amb muntants cada 40 mm i 
aïllament amb placa RMT-
NITA® COTTON a partir de 
retalls tèxtils de confecció 
desfibrats de resistència 
tèrmica 1,470 (m2K)/W.

Envans 1.386.442,66 MJ
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en els envans i elements divisoris

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U00A m2 392,24 25,59

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 18,6900 58,87 1,68
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 1,8800 16,92 2,46

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una 
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica 
>= 1,667 m2.K/W

67,58 4,28 2,0600 139,21 8,82

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U00B m2 226,65 14,79

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1200 3,50 0,26
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 6,0000 11,40 1,02
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 9,3450 29,44 0,84
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,4700 4,23 0,62

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una 
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica 
>= 1,081 m2.K/W

27,21 1,73 1,0300 28,03 1,78

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U00C m2 300,62 19,11

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 18,6900 58,87 1,68
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,9400 8,46 1,23

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una 
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica 
>= 1,081 m2.K/W

27,21 1,73 2,0600 56,05 3,56

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Justificació de les partides d'envans amb estructura  de fusta

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal llistons de fusta de pi, amb un gruix 
total de l'envà de 165 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i travessers de 70 mm d'amplària, 
1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Definició
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en els envans i elements divisoris

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U00D m2 337,37 21,44

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 18,6900 58,87 1,68
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,9400 8,46 1,23

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una 
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica 
>= 1,111 m2.K/W

45,05 2,86 2,0600 92,80 5,89

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U00E m2 383,67 22,76

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 33,3900 105,18 3,01
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,9400 8,46 1,23

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una 
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica 
>= 1,111 m2.K/W

45,05 2,86 2,0600 92,80 5,89

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U004 m2 282,97 18,94

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 18,6900 58,87 1,68
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 1,8800 16,92 2,46

B7CUU001 m2 Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica 1,470 m2K/W

14,54 1,05 2,0600 29,95 2,16

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

Justificació de les partides d'envans amb estructura  de fusta i aïllament a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal llistons de fusta de pi, amb un gruix 
total de l'envà de 165 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i travessers de 70 mm d'amplària, 
1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques 
RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica 1,470 
m2.K/W
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en els envans i elements divisoris

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U005 m2 213,60 14,09

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1200 3,50 0,26
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 6,0000 11,40 1,02
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 9,3450 29,44 0,84
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,4700 4,23 0,62

B7CUU001 m2 Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica 1,470 m2K/W

14,54 1,05 1,0300 14,98 1,08

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U006 m2 274,51 17,71

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 18,6900 58,87 1,68
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,9400 8,46 1,23

B7CUU001 m2 Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica 1,470 m2K/W

14,54 1,05 2,0600 29,95 2,16

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U007 m2 274,51 17,71

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 18,6900 58,87 1,68
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,9400 8,46 1,23

B7CUU001 m2 Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica 1,470 m2K/W

14,54 1,05 2,0600 29,95 2,16

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica 
1,470 m2.K/W

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica 
1,470 m2.K/W

Definició
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica 
1,470 m2.K/W
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en els envans i elements divisoris

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E652U008 m2 320,82 19,03

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 24,50 1,97 0,4200 10,29 0,83
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 29,20 2,19 0,1500 4,38 0,33
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,90 0,17 12,0000 22,80 2,04
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 

segons la norma UNE-EN 520
59,65 3,41 2,0600 122,88 7,02

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 3,15 0,09 33,3900 105,18 3,01
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a 

junts de plaques de guix laminat
9,00 1,31 0,9400 8,46 1,23

B7CUU001 m2 Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de 
confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 mm de 
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica 1,470 m2K/W

14,54 1,05 2,0600 29,95 2,16

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 20,00 2,95 0,8000 16,00 2,36
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 

laminat
0,22 0,01 4,0000 0,88 0,05

Codi U.A. Emissió CO2
B7CUU001 m2 14,54 1,05

9,69 MJ/kg

30 kg/m3

0,05 m

0,70 kg CO2/kg

30 kg/m3

0,05 m

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada amb llistons de fusta de pi, amb un 
gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm 
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica 
1,470 m2.K/W

Càlcul del cost energètic per m2 d'element a partir de les dades del catàleg del material

Emissió per kg:
Densitat del material:
Gruix de la placa:

Emissió per m2:

Emissió per m2:

Definició
Placa RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de densitat 30 kg/m3, de 50 
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK, resistència tèrmica 1,470 m2K/W

Càlcul de l'emissió de CO2 per m2 d'element a partir de les dades del catàleg del material

Emissió per kg:
Densitat del material:
Gruix de la placa:

Definició

0,70	
kg	CO2

kg

 30	

kg	

m3

 0,05	

m3	

m2
	� 1,05	

kg	CO2	

m2

9,69	
MJ

kg

 30	

kg	

m3

 0,05	

m3	

m2
	� 14,54	

MJ	

m2
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RMT-NITA® 2009

RECUPERACION DE MATERIALES TEXTILES S.A.

Ús
Uso

El producte s�utilitzarà com aïllant tèrmic o acústic
El producto se utiliza como aislamiento térmico o acústico

Material
Material

Respirable, higroscòpic. Reciclable i reciclada
Respirable e higroscópico. Reciclable y reciclada

L�absorció d�humitat
Abosorción de humedad

Evitar la condensació en cambres d�aïllament
Evitar la condensación en cámaras de aislamiento

Regula amb l�ambient
Regula el ambiente

Càlida a l�hibern i fresca a l�estiu
Cálido en invierno y fresco en verano

Composició
Composición

Cotó 75% i un 25% d�altres fibres
Algodón 75% y 25% de otras firbas

Tractament
Tratamiento

S�afegeixen additius, per aconseguir les propietats fungicides i retardants al foc, que no 
provoquen corrosió als metalls. En ell no intervé cap tipus de lligant.
Se añaden aditivos para conseguir propiedades fungicidas y retardantes al fuego que  no provocan 
corrosión en los metales. En éste proceso no interviene ningún tipo de ligante.

Químicos
Químicos

Producte lliure de tòxics i al.lèrgics
Producto libre de tóxicos y sustancias que causen alergias.

MANTELLS
MANTOS

PLAQUES
PLACAS

FLOCS (a granel)
FLOCAS (a granel)

Gruix
Espesor

NITA-COTTON
Gruix

Espesor
NITA-COTTON

NITA-COTTON

Gruix
Espesor

Reblert 
Relleno

Gruix
Espesor

Injectat
Inyectado

Densitat
Densidad

30 kg/m3 30 kg/m3 20 kg/m3 30 kg/m3

Conductivitat tèrmica
Conductividad térmica

0,036 W/mK 0,034 W/mK 0,05 W/mK 0,042 W/mK

Resistència tèrmica
Resistencia térmica

100 mm 2,77 K.m/W 50 mm 1,470 K.m/W 150 mm 3,0 K.m/W 40 mm 0,95 K.m/W

200 mm 4,0 K.m/W 60 mm 1,42 K.m/W

250 mm 5,0 K.m/W 80 mm 1,90 K.m/W

300 mm 6,0 K.m/W 100 mm 2,38 K.m/W

Aïllament acústic
Aislamiento acústico

- - - -

Reacció al foc1

Reacción al fuego1 F F B
2 
S

2
B

2 
S

2

Resistència als insectes/arnes2

Resistencia a los insectos/polillas2 - - - -

Resistència a l�atac de fongs3

Resistencia al ataque de hongos3 0 0 0 0

1 UNE-EN-ISO 11925-2 / UNE 13823 SBI        2 ONORM - B6010        3 ISO 3998 1977

PRODUCTE: Aïllamane tèrmic per a edificació 

fabricat a partir de fibres de cotó reciclat. 

PRODUCTO: Aislamiento térmico para edificación 

fabricado a partir de fibras de algodón reciclado.

Mantells
Mantos
NITA®COTTON

Plaques
Placas
NITA®COTTON

Flocs (a granel)
Flocas (a granel)
NITA®COTTON

Característiques generals

Características generales

RMT-NITA® 2009

Quadre energia emissions d�efecte hivernacle i toxicitat ambiental

Cuadro de energía, emisiones de efecto invernadero y toxicidad ambiental

PRODUCTE
PRODUCTO

Energía MJ/Kg
Energía MJ/Kg

Emissions KgCO
2
/Kg

Emisiones KgCO
2
/Kg

Toxicitat PAF*m2yr 
Toxicidad PAF*m2yr

Llana d�ovella (mantells)*
Lana de oveja (mantos)*

18,92/16,84 1,55/1,45 0,078/0,085

Llana d�ovella en flocs (a granel)*
Lana de oveja en flocas (a granel)*

13,15/10,96 0,81/0.71 0,071/0,078

Cotó (mantells)
Algodón (mantos)

9,69 0,70 0,075

Cotó en flocs (a granel)
Algodón en flocas (a granel)

7,46 0,46 0,068

*bórax / permetrina

MANTELLS
MANTOS

PLAQUES
PLACAS

FLOCS (a granel)
FLOCAS (a granel)

Gruix | Grueso 100 mm 50 mm

Amplada | Ancho 0,60 mts 0,60 mts

Llargada | Largo 10 mts 1,20 mts

Densitat | Densidad 30 kg/m3 30 kg/m3 20/30 kg/m3

Característiques tècniques RMTNITA®WOOL

Características técnicas RMTNITA®WOOL

Contraindicacions del producte

Contraindicaciones del producto

· El producte no pot estar en contacte directe amb l�aigua.
· La llana és auto inflamable, amb una temperatura d�ignició 560ºC
· Qualsevol tractament addicional sobre la fibra no inclòs en aquesta fitxa 

d�informació pot alterar les seves propietats i prestacions.

· El producto no puede estar en contacto directo con el agua. 

· La lana es auto-inflamable a una temperatura de encendido 560ºC.

· Cualquier tratamiento adicional sobre la fibra no incluida en esta ficha de 

información puede alterar sus propiedades y prestaciones.

RECUPERACION DE MATERIALES TEXTILES S.A.

RMT RECUPERACION DE MATERIALES TEXTILES S.A.
Pol. Ind. Can Magre c/ Narcis Monturiol - Joan Güell 
08187 Santa - Eulàlia de Ronçana - Barcelona 
Tel: +34 93 844 89 78 | Fax: +34 93 844 88 15
e-mail: comercial@rmtsa.es



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

De acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros sobre la Directiva de Productos de la Construcción (CPD),
modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el producto:

NITA-COTON-FRP

Aislante térmico de fibras de algodón suministrado como material suelto de relleno para su colocación in-situ

Comercializado y fabricado por

RMT Recuperación de Materiales Textiles SA

Polígono Industrial Can Magre
C/ Joan Güell - Narcís Monturiol

E-08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en fábrica de acuerdo con
un plan de ensayos preestablecido y que el organismo notificado ITeC ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo de las características
relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la
evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de conformidad y características de acuerdo con
el DITE:

DITE 10/0311

que le aplica y que el producto cumple todos los requisitos exigibles.

Este certificado fue emitido por primera vez el 3.12.2010 y su validez permanece vigente mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones del DITE 10/0311, las condiciones de fabricación o el control de producción en fábrica.

Barcelona, 3 de diciembre de 2010

Anton M. Checa Torres

Director General del ITeC

1220-CPD-1008

Institut de

Tecnologia de la Construcció

de Catalunya
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A.4.4. Acabats interiors 
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A.4.4.1.1. Paviment de terratzo interior 



Estudi i proposta de millores ambientals en el paviment de terratzo interior

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Morter 
autonivellant E9G11CN0 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 

cm de gruix, amb malla electrosoldada 130,99 MJ 18,56 kg CO2 3.047,940 399.249,66 MJ 56.569,77 kg CO2

Paviment E9C1441B m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 
40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
interior intens

225,00 MJ 25,26 kg CO2 3.457,996 778.049,10 MJ 87.348,98 kg CO2

Rebaixat, polit 
i abrillantat E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de 

terratzo o pedra 32,16 MJ 4,69 kg CO2 3.457,996 111.209,15 MJ 16.218,00 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Morter 
autonivellant E5Z2U017 m2 Capa de morter autonivellant d'anhidrita de 3 

cm de gruix 13,64 MJ 0,81 kg CO2 3.047,940 41.565,98 MJ 2.466,82 kg CO2

Paviment E9C1441B m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 
40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
interior intens

225,00 MJ 25,26 kg CO2 3.457,996 778.049,10 MJ 87.348,98 kg CO2

Rebaixat, polit 
i abrillantat E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de 

terratzo o pedra 32,16 MJ 4,69 kg CO2 3.457,996 111.209,15 MJ 16.218,00 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Morter 
autonivellant E5Z2U017 m2 Capa de morter autonivellant d'anhidrita de 3 

cm de gruix 13,64 MJ 0,81 kg CO2 3.047,940 41.565,98 MJ 2.466,82 kg CO2

Paviment E9C1441B m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 
40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
interior intens

225,00 MJ 25,26 kg CO2 3.457,996 778.049,10 MJ 87.348,98 kg CO2

Rebaixat, polit 
i abrillantat E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de 

terratzo o pedra 32,16 MJ 4,69 kg CO2 3.457,996 111.209,15 MJ 16.218,00 kg CO2

372,62 MJ 46,31 kg CO2

30,66 kg CO2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 
40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
interior intens, sobre capa de morter 
autonivellant d'anhidrita de 4 cm

930.824,23 MJ 106.033,80 kg CO2 269,18 MJ 30,66 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Proposta de nova solució constructiva

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 
40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
interior intens, sobre capa de morter 
autonivellant d'anhidrita de 4 cm

930.824,23 MJ 106.033,80 kg CO2 269,18 MJ

Estudi d'alternatives

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 
40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
interior intens, sobre capa de morter de 
ciment de 4 cm

1.288.507,91 MJ 160.136,75 kg CO2
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Justificació de les partides de l'estudi i proposta de millores ambientals en el paviment de terratzo interior

Codi U.A. MJ Emissió CO2
E5Z2U017 m2 13,64 0,81

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
D070U014 m3 Morter d'anhidrita, elaborat a l'obra 259,76 15,42 0,0525 13,64 0,81

Codi U.A. MJ Emissió CO2
D070U014 m3 259,76 15,42

Codi U.A. Definició MJ unitari CO2 unitari Quantitat MJ total CO2 total
B0111000 m3 Aigua 6,00 0,29 0,2000 1,20 0,06
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 150,00 8,00 1,6300 244,50 13,04
B05UU013 t Anhidrita, segons UNE EN 13454, en sacs 14,24 3,14 0,2500 3,56 0,79
C1705600 h Formigonera de 165 l 15,00 2,19 0,7000 10,50 1,53

Codi U.A. MJ Emissió CO2
B05UU013 t 14,24 3,14

Morter d'anhidrita, elaborat a l'obra

Definició
Capa de morter autonivellant d'anhidrita de 5 cm de gruix

Justificació de la partida de capa de protecció de m orter d'anhidrita

Definició
Anhidrita, segons UNE EN 13454, en sacs

Definició
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�Subproducto de la industria del flúor 

�También existe naturalmente en yacimientos mineros. 

�Producto inerte 

�Inicialmente con poco interés comercial. 

�Destino tradicional: vertedero. 
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?? 
Inertización de 

residuos peligrosos 
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CONGLOMERANTE PARA MORTEROS 
AUTONIVELANTES 

ANHIDRITA, EJEMPLO DE MATERIAL SOSTENIBLE PARA EDIFICACIÓN
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ALGUNOS CONCEPTOS: 
 

CONGLOMERANTE: Capaz de unir fragmentos de una ó 
varias sustancias y dar cohesión al conjunto por efecto 
de transformaciones químicas en su masa, que originan 
nuevos compuestos. 

 

MORTERO: Conglomerado ó masa constituida por arena, 
conglomerante y agua que puede contener además 
algún aditivo. 

 

MORTERO AUTONIVELANTE: Mortero tan fluido que nivela 
gracias a la fuerza de la gravedad, sin ayuda externa. 

 

La anhidrita sustituye al cemento como conglomerante 
para dar morteros autonivelantes 
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} Sulfato cálcico anhidro, pureza > 95% 

} Baja demanda de agua. 

 Productos muy fluidos. 

 Fraguados de gran resistencia. 

 Muy compactos 

} Estabilidad dimensional. 
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Probetas 

normalizadas 
4x4x16 cm 

Resistencias a 
flexión 

Resistencias a 
compresión 

Tiempo de 
fraguado 

Retracción e 
hinchamiento 
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Variable Unidades Valor 

Resistencia a flexión, 3 días N/mm2 > 1,5 

Resistencia a compresión, 3 días N/mm2 > 8 

Resistencia a flexión, 28 días N/mm2 > 4 

Resistencia a compresión, 28 días N/mm2 > 20 

Retracción - hinchamiento mm/m < |0,2| 

Reacción al fuego - A1FL 

Principio de fraguado min > 30 

Fin de fraguado h < 12 

ANHIDRITA, EJEMPLO DE MATERIAL SOSTENIBLE PARA EDIFICACIÓN
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} Directiva 89/106: Marcado CE 

} UNE EN 13454: Aglomerantes, aglomerantes compuestos y 

mezclas hechas en fábrica para morteros autonivelantes a 

base de sulfato de calcio 

� Parte 1: Definiciones y especificaciones. 

� Parte 2:Métodos de ensayo. 
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} Ampliamente utilizado en: Alemania, Francia, 

Holanda y Reino Unido. 

} Empleado por fabricantes de 1er nivel: Sika, Weber, 

Lafarge, Knauf y Ardex. 

} Larga trayectoria 
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} Estudio en colaboración con las Aulas de Ecodiseño de la Universidad del 

País Vasco 

} UNE EN ISO 14040: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios 

y marco de referencia. 

} UNE EN ISO 14044: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos 

y directrices 
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Categoría de impacto Unidad Anhidrita Cemento 

Cambio climático (100 años) kg CO2 eq. 3,14 835 

Destrucción capa ozono kg CFC-11 eq. 1,99·10-7 2·10-5 

Acidificación kg SO2 eq. 0,03 1,15 

Oxidantes fotoquímicos kg etileno eq. 0,00109 0,0435 

Eutrofización kg NOx eq. 0,00154 0,171 

} Unidad funcional = 1 tm 
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Categoría de impacto Unidad Mortero 

anhidrita 
Mortero 
convencional 

Cambio climático (100 años) kg CO2 eq. 46,8 390 

Destrucción capa ozono kg CFC-11 eq. 6,89·10-6 3,1·10-5 

Acidificación kg SO2 eq. 0,171 0,897 

Oxidantes fotoquímicos kg etileno eq. 0,0091 0,0483 

Eutrofización kg NOx eq. 0,022 0,135 

} Unidad funcional = 1 m3 
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} Producto sostenible: Análisis de Ciclo de Vida. 

 

} Altas propiedades mecánicas: Rc > 20 N/mm2 y con 

marcado CE 

 

} Larga trayectoria de uso en Europa 
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A.4.4.1.2. Paviment de PVC interior 
 



Estudi i proposta de millores ambientals en el paviment de PVC interior

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 

de 3 cm de gruix 37,82 MJ 7,02 kg CO2 396,310 14.988,44 MJ 2.782,10 kg CO2

Paviment E9P26A92 m2

Paviment de PVC homogeni en lloseta de 
600x600 mm, classe 34-43, segons UNE-EN 
649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu 
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent 
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

215,94 MJ 31,87 kg CO2 487,931 105.363,82 MJ 15.550,36 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2

Formació de pendents amb morter de perlita 
i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm 
de gruix mitjà

39,69 MJ 5,43 MJ 396,310 15.730,97 MJ 2.153,39 kg CO2

Paviment E9P26A92 m2

Paviment de PVC homogeni en lloseta de 
600x600 mm, classe 34-43, segons UNE-EN 
649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu 
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent 
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

215,94 MJ 31,87 kg CO2 487,931 105.363,82 MJ 15.550,36 kg CO2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2

Formació de pendents amb morter de perlita 
i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm 
de gruix mitjà

39,69 MJ 5,43 MJ 396,310 15.730,97 MJ 2.153,39 kg CO2

Paviment E9P67A26 m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-
41 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm, 
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió 
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular 
de diàmetre 4 mm

90,37 MJ 13,34 kg CO2 487,931 44.094,32 MJ 6.509,00 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Formació de 
pendents E5Z15S30 m2

Formació de pendents amb morter de perlita 
i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm 
de gruix mitjà

39,69 MJ 5,43 MJ 396,310 15.730,97 MJ 2.153,39 kg CO2

Paviment E9P67A26 m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-
41 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm, 
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió 
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular 
de diàmetre 4 mm

90,37 MJ 13,34 kg CO2 487,931 44.094,32 MJ 6.509,00 kg CO2

17.703,75 kg CO2 248,18 MJ 36,28 kg CO2

8.662,39 kg CO2

Paviment de PVC homogeni de 2 mm de 
gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de 
dispersió aquosa i soldat en calent amb 
cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, sobre 
capa de morter de ciment donant pendents, 
de 3 cm de gruix mitjà

120.352,26 MJ 18.332,46 kg CO2 246,66 MJ 37,57 kg CO2

122,61 MJ 17,75 kg CO2

Paviment de PVC homogeni de 2 mm de 
gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de 
dispersió aquosa i soldat en calent amb 
cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, sobre 
capa de morter de perlita i ciment donant 
pendents, de 3 cm de gruix mitjà

121.094,79 MJ

Paviment de linòleum de 2 mm de gruix, 
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió 
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular 
de diàmetre 4 mm, sobre capa de morter de 
perlita i ciment donant pendents, de 3 cm de 
gruix mitjà

59.825,30 MJ 8.662,39 kg CO2 122,61 MJ 17,75 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Estudi d'alternatives

Proposta de nova solució constructiva

Paviment de linòleum de 2 mm de gruix, 
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió 
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular 
de diàmetre 4 mm, sobre capa de morter de 
perlita i ciment donant pendents, de 3 cm de 
gruix mitjà

59.825,30 MJ
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A.4.4.1.3. Paviment de terratzo exterior 
 



Estudi i proposta de millores ambientals en el paviment de terratzo exterior

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E9C33424 m2

Paviment de terratzo amb granulat de pedra 
calcària, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu 
alt, col·locat a truc de maceta amb morter de 
ciment 1:6, per a ús exterior

1.202,83 MJ 115,93 kg CO2 120,315 144.718,49 MJ 13.948,12 kg CO2

E9C4342S m2

Paviment de terratzo amb granulat calcari, 
rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, 
col·locat sense adherir sobre suports de 
morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, 
per a ús exterior

312,75 MJ 29,84 kg CO2 160,180 50.096,30 MJ 4.779,77 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E9C21424 m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
exterior

241,37 MJ 25,42 kg CO2 120,315 29.040,43 MJ 3.058,41 kg CO2

E9C4U010 m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense 
adherir sobre suports de morter de ciment 
de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior

241,37 MJ 25,42 kg CO2 160,180 38.662,65 MJ 4.071,78 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E9C21424 m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús 
exterior

241,37 MJ 25,42 kg CO2 120,315 29.040,43 MJ 3.058,41 kg CO2

E9C4U010 m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense 
adherir sobre suports de morter de ciment 
de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior

241,37 MJ 25,42 kg CO2 160,180 38.662,65 MJ 4.071,78 kg CO2

66,77 kg CO2Paviment

67.703,08 MJ 7.130,18 kg CO2

Estudi d'alternatives

241,37 MJ

Solució constructiva del projecte original

Paviment de terratzo amb granulat de pedra 
calcària, rentat amb àcid, de 40x40 cm, per 
a ús exterior, col·locat a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6 o sense adherir sobre 
suports de ciment de 20 cm d'alçària 
mitjana, segons la zona

194.814,79 MJ 18.727,89 kg CO2 694,54 MJ

25,42 kg CO2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 40x40 cm, per a ús exterior, col·locat a 
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 o 
sense adherir sobre suports de ciment de 20 
cm d'alçària mitjana, segons la zona

Paviment 67.703,08 MJ 7.130,18 kg CO2 241,37 MJ 25,42 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 40x40 cm, per a ús exterior, col·locat a 
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 o 
sense adherir sobre suports de ciment de 20 
cm d'alçària mitjana, segons la zona

Paviment
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A.4.4.2. Revestiments de paraments verticals 
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A.4.4.2.1. Pintures 



Estudi i proposta de millores ambientals en les pintures

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Parament de 
guix E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb 
pintura plàstica, amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d'acabat

22,19 MJ 3,27 kg CO2 4.759,865 105.621,40 MJ 15.564,76 kg CO2

Parament de 
ciment E8989240 m2

Pintat de parament vertical interior de 
ciment, amb pintura plàstica, amb acabat 
llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues 
d'acabat

10,00 MJ 1,47 kg CO2 690,125 6.901,25 MJ 1.014,48 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Parament de 
guix E898U020 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb 
pintura ecològica d'origen vegetal i/o 
mineral, amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat

7,31 MJ 1,22 kg CO2 4.759,865 34.794,61 MJ 5.807,04 kg CO2

Parament de 
ciment E898U021 m2

Pintat de parament vertical interior de 
ciment, amb pintura ecològia d'origen 
vegetal i/o mineral, amb acabat llis, amb una 
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

3,33 MJ 0,55 kg CO2 690,125 2.298,12 MJ 379,57 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

Parament de 
guix E898U020 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb 
pintura ecològica d'origen vegetal i/o 
mineral, amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat

7,31 MJ 1,22 kg CO2 4.759,865 34.794,61 MJ 5.807,04 kg CO2

Parament de 
ciment E898U021 m2

Pintat de parament vertical interior de 
ciment, amb pintura ecològia d'origen 
vegetal i/o mineral, amb acabat llis, amb una 
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

3,33 MJ 0,55 kg CO2 690,125 2.298,12 MJ 379,57 kg CO2

20,65 MJ 3,04 kg CO2

6,81 MJ 1,14 kg CO2

Pintat de parament interior vertical, de guix, 
amb pintura ecològica d'origen vegetal i/o 
mineral, amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat; i de ciment, 
amb pintura ecològica d'origen vegetal i/o 
mineral, acabat llis, amb una capa de fons, 
diluïda, i dues d'acabat

37.092,73 MJ 6.186,60 kg CO2 6,81 MJ 1,14 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Proposta de nova solució constructiva

Estudi d'alternatives

Pintat de parament interior vertical, de guix, 
amb pintura ecològica d'origen vegetal i/o 
mineral, amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat; i de ciment, 
amb pintura ecològica d'origen vegetal i/o 
mineral, acabat llis, amb una capa de fons, 
diluïda, i dues d'acabat

37.092,73 MJ 6.186,60 kg CO2

Pintat de parament interior vertical, de guix, 
amb pintura plàstica, amb acabat llis, amb 
una capa segelladora i dues d'acabat; i de 
ciment, amb pintura plàstica, amb acabat 
llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues 
d'acabat

112.522,65 MJ 16.579,24 kg CO2
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A.4.4.2.2. Revestiments de fusta 



Estudi i proposta de millores ambientals en els revestiments de fusta

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E86564LC m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 
19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-
EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa 
de fusta de frondosa, treballat al taller, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical

236,56 MJ 21,29 kg CO2 370,153 87.563,39 MJ 7.880,56 kg CO2

E86564L7 m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 
19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-
EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa 
de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat amb fixacions 
mecàniques sobre parament vertical

236,56 MJ 21,29 kg CO2 782,775 185.173,25 MJ 16.665,28 kg CO2

E865973C m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procès 
sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per 
a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, 
d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical

106,06 MJ 9,55 kg CO2 30,000 3.181,80 MJ 286,50 kg CO2

Envernissat E8A81CE1 m2

Envernissat de parament vertical  de fusta, al vernís de 
poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-
fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat, amb la 
superfície mat

53,40 MJ 7,88 kg CO2 370,153 19.766,17 MJ 2.916,81 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E865E5AC m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
d'encenalls orientats OSB/2, de 18 mm de gruix, per a 
ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, 
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre 
parament vertical

224,56 MJ 20,21 kg CO2 370,153 83.121,56 MJ 7.480,79 kg CO2

E865E5A7 m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
d'encenalls orientats OSB/2, de 18 mm de gruix, per a 
ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, 
tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre 
parament vertical

224,56 MJ 20,21 kg CO2 782,775 175.779,95 MJ 15.819,88 kg CO2

E865973C m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procès 
sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per 
a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, 
d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical

106,06 MJ 9,55 kg CO2 30,000 3.181,80 MJ 286,50 kg CO2

Envernissat E8A81CE1 m2

Envernissat de parament vertical  de fusta, al vernís de 
poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-
fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la 
superfície mat

53,40 MJ 7,88 kg CO2 370,153 19.766,17 MJ 2.916,81 kg CO2

281.849,48 MJ 26.503,98 kg CO2 238,26 MJ 22,41 kg CO2

Solució constructiva del projecte original

Revestiments verticals, amb 
tauler de partícules de fusta 
aglomerades amb resina 
sintètica de 19 mm de gruix, 
revestit amb planxa de fusta 
frondosa, col·locat amb 
fixacions mecàniques; i amb 
tauler de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat 
per procés sec MDF, amb 
acabat no revestit, col·locat 
amb fixacions mecàniques

295.684,62 MJ 27.749,14 kg CO2 249,96 MJ 23,46 kg CO2

Revestiment 
de fusta

Revestiment 
de fusta

Estudi d'alternatives

Revestiments verticals, amb 
tauler d'encenalls orientats de 
19 mm de gruix, col·locat 
amb fixacions mecàniques; i 
amb tauler de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat 
per procés sec MDF, amb 
acabat no revestit, col·locat 
amb fixacions mecàniques
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Estudi i proposta de millores ambientals en els revestiments de fusta

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E865K4BC m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 18 
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta 
de frondosa, treballat al taller, col·locat fixacions 
mecàniques sobre parament vertical

31,24 MJ 1,42 kg CO2 370,153 11.563,58 MJ 525,62 kg CO2

E865K4B7 m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 18 
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta 
de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques 
sobre parament vertical

31,24 MJ 1,42 kg CO2 782,775 24.453,89 MJ 1.111,54 kg CO2

E865973C m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procès 
sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per 
a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, 
d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical

106,06 MJ 9,55 kg CO2 30,000 3.181,80 MJ 286,50 kg CO2

Envernissat E8A81CE1 m2

Envernissat de parament vertical  de fusta, al vernís de 
poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-
fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la 
superfície mat

53,40 MJ 7,88 kg CO2 370,153 19.766,17 MJ 2.916,81 kg CO2

Solució constructiva Partida Codi U.A. Descripció
Cost energètic

per unitat
Emissió CO2

per unitat
Amidament

Cost energètic
per partida

Emissió CO2
per partida

Cost energètic
total

Emissió CO2
total

Cost energètic
per m2

Emissió CO2
per m2

E865K4BC m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 18 
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta 
de frondosa, treballat al taller, col·locat fixacions 
mecàniques sobre parament vertical

31,24 MJ 1,42 kg CO2 370,153 11.563,58 MJ 525,62 kg CO2

E865K4B7 m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 18 
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta 
de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques 
sobre parament vertical

31,24 MJ 1,42 kg CO2 782,775 24.453,89 MJ 1.111,54 kg CO2

E865973C m2

Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler 
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procès 
sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per 
a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, 
d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical

106,06 MJ 9,55 kg CO2 30,000 3.181,80 MJ 286,50 kg CO2

Envernissat E8A81CE1 m2

Envernissat de parament vertical  de fusta, al vernís de 
poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-
fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la 
superfície mat

53,40 MJ 7,88 kg CO2 370,153 19.766,17 MJ 2.916,81 kg CO2

58.965,44 MJ 4.840,46 kg CO2 49,85 MJ 4,09 kg CO2

58.965,44 MJ 4.840,46 kg CO2 49,85 MJ 4,09 kg CO2

Proposta de nova solució constructiva

Revestiment 
de fusta

Revestiments verticals, amb 
tauler contraxapat de plaques 
de fusta de 18 mm de gruix, 
revestit amb planxa de fusta 
frondosa, col·locat amb 
fixacions mecàniques; i amb 
tauler de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat 
per procés sec MDF, amb 
acabat no revestit, col·locat 
amb fixacions mecàniques

Revestiment 
de fusta

Revestiments verticals, amb 
tauler contraxapat de plaques 
de fusta de 18 mm de gruix, 
revestit amb planxa de fusta 
frondosa, col·locat amb 
fixacions mecàniques; i amb 
tauler de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat 
per procés sec MDF, amb 
acabat no revestit, col·locat 
amb fixacions mecàniques
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A.5.1. Resultats mediambientals del projecte modificat 



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 23.245.623,73 4.812,48 100,00 100,00 6.457.117,70 1.336,80 100,00 100,00

Fabricació 22.288.845,71 4.614,40 95,88 95,88 6.191.346,03 1.281,78 95,88 95,88

Construcció 956.778,01 198,08 4,12 4,12 265.771,67 55,02 4,12 4,12

Emissió CO2 kg CO2 kg CO2/m² %N %T

TOTAL 2.534.200,02 524,65 100,00 100,00

Fabricació 2.299.220,57 476,00 90,73 90,73

Construcció 234.979,45 48,65 9,27 9,27

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 3.174.303,47 657,17 100,00 100,00

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4.480,12 0,93 100,00 100,00 6.453.221,40 1.335,99 100,00 100,00

especials 0,25 5,10E-05 0,0055 0,0055 390,86 0,081 0,0061 0,0061

inerts 4.464,42 0,92 99,65 99,65 6.435.072,77 1.332,24 99,72 99,72

no especials 15,45 0,0032 0,34 0,34 17.757,78 3,68 0,28 0,28

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4.480,12 0,93 100,00 100,00 6.453.221,40 1.335,99 100,00 100,00

170101 (formigó) 21,83 0,0045 0,49 0,49 45.492,03 9,42 0,70 0,70

170103 (teules i materials ceràmics) 14,43 0,0030 0,32 0,32 14.763,09 3,06 0,23 0,23

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materi

23,85 0,0049 0,53 0,53 28.620,00 5,93 0,44 0,44

170201 (fusta) 3,29 6,82E-04 0,074 0,074 2.022,05 0,42 0,031 0,031

170203 (plàstic) 0,17 3,47E-05 0,0037 0,0037 36,16 0,0075 5,60E-04 5,60E-04

170407 (metalls barrejats) 3,35 6,94E-04 0,075 0,075 11.680,88 2,42 0,18 0,18

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

4.404,31 0,91 98,31 98,31 6.346.197,65 1.313,84 98,34 98,34

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,25 5,10E-05 0,0055 0,0055 390,86 0,081 0,0061 0,0061

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

8,64 0,0018 0,19 0,19 4.018,68 0,83 0,062 0,062

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4.480,12 0,93 100,00 100,00 6.453.221,40 1.335,99 100,00 100,00

070299 (residus de la fabricació, formulació,
dist

0,0100 2,07E-06 2,23E-04 2,23E-04 5,62 0,0012 8,72E-05 8,72E-05

170101 (formigó) 21,83 0,0045 0,49 0,49 45.492,03 9,42 0,70 0,70

170102 (maons) 10,05 0,0021 0,22 0,22 10.173,41 2,11 0,16 0,16

170103 (teules i materials ceràmics) 4,37 9,05E-04 0,098 0,098 4.589,68 0,95 0,071 0,071

170106* (mescles de formigó, maons, teules i
mater

0,25 5,10E-05 0,0055 0,0055 390,86 0,081 0,0061 0,0061

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materi

23,85 0,0049 0,53 0,53 28.620,00 5,93 0,44 0,44

170201 (fusta) 3,29 6,82E-04 0,074 0,074 2.022,05 0,42 0,031 0,031

170203 (plàstic) 0,17 3,47E-05 0,0037 0,0037 36,16 0,0075 5,60E-04 5,60E-04

170405 (ferro i acer) 3,35 6,94E-04 0,075 0,075 11.680,88 2,42 0,18 0,18

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

4.404,31 0,91 98,31 98,31 6.346.197,65 1.313,84 98,34 98,34

170604 (materials d'aïllament que no contenen
amia

3,46 7,17E-04 0,077 0,077 122,19 0,025 0,0019 0,0019

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

5,08 0,0011 0,11 0,11 3.877,46 0,80 0,060 0,060

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,085 1,77E-05 0,0019 0,0019 13,41 0,0028 2,08E-04 2,08E-04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 68,28 0,014 100,00 100,00 13.623,74 2,82 100,00 100,00

especials 8,03 0,0017 11,76 11,76 653,44 0,14 4,80 4,80

no especials 60,25 0,012 88,24 88,24 12.970,30 2,69 95,20 95,20

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 68,28 0,014 100,00 100,00 13.623,74 2,82 100,00 100,00

150101 (envasos de paper i cartró) 21,35 0,0044 31,27 31,27 6.422,94 1,33 47,15 47,15

170201 (fusta) 37,68 0,0078 55,18 55,18 6.335,58 1,31 46,50 46,50

170203 (plàstic) 1,22 2,52E-04 1,79 1,79 211,78 0,044 1,55 1,55

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

8,03 0,0017 11,76 11,76 653,44 0,14 4,80 4,80

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 68,28 0,014 100,00 100,00 13.623,74 2,82 100,00 100,00

150101 (envasos de paper i cartró) 21,35 0,0044 31,27 31,27 6.422,94 1,33 47,15 47,15

150102 (envasos de plàstic) 1,22 2,52E-04 1,79 1,79 211,78 0,044 1,55 1,55

150103 (envasos de fusta) 37,68 0,0078 55,18 55,18 6.335,58 1,31 46,50 46,50

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

8,03 0,0017 11,76 11,76 653,44 0,14 4,80 4,80

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 68,28 0,014 100,00 100,00 13.623,74 2,82 100,00 100,00

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*) 0,40 8,32E-05 0,59 0,59 30,60 0,0063 0,22 0,22

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 5,99 0,0012 8,77 8,77 341,59 0,071 2,51 2,51

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*) 0,24 5,06E-05 0,36 0,36 13,03 0,0027 0,096 0,096

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,78 1,61E-04 1,14 1,14 47,33 0,0098 0,35 0,35

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 1,16 2,39E-04 1,69 1,69 0,81 1,68E-04 0,0060 0,0060

cantonera,95x55x95mm,onaC,g=4mm 0,80 1,65E-04 1,17 1,17 0,44 9,17E-05 0,0033 0,0033

cantonera,95x75x95mm,onaC,g=4mm 0,52 1,08E-04 0,77 0,77 0,25 5,27E-05 0,0019 0,0019

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 4,64 9,60E-04 6,79 6,79 684,30 0,14 5,02 5,02

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,61 1,26E-04 0,89 0,89 101,49 0,021 0,74 0,74

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*) 0,47 9,80E-05 0,69 0,69 67,64 0,014 0,50 0,50

film polietilè 0,2 mm 0,018 3,68E-06 0,026 0,026 16,17 0,0033 0,12 0,12

film polietilè 25 micres 0,18 3,83E-05 0,27 0,27 168,16 0,035 1,23 1,23

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*) 7,75E-04 1,60E-07 0,0011 0,0011 0,033 6,93E-06 2,46E-04 2,46E-04

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 10,94 0,0023 16,02 16,02 2.653,35 0,55 19,48 19,48

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 10,09 0,0021 14,78 14,78 1.513,59 0,31 11,11 11,11

palet fusta 120x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,034 6,99E-06 0,049 0,049 4,22 8,74E-04 0,031 0,031

palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 9,09 0,0019 13,31 13,31 1.514,19 0,31 11,11 11,11

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 6,51 0,0013 9,53 9,53 1.219,75 0,25 8,95 8,95

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=1500kg 1,16 2,40E-04 1,70 1,70 241,17 0,050 1,77 1,77

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE



palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=2000kg 0,33 6,90E-05 0,49 0,49 69,48 0,014 0,51 0,51

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 10,18 0,0021 14,91 14,91 1.696,24 0,35 12,45 12,45

palet fusta 120x80cm,25 kg Qd<=1000kg 0,30 6,12E-05 0,43 0,43 76,95 0,016 0,56 0,56

paper o cartró embalatge 0,087 1,81E-05 0,13 0,13 95,99 0,020 0,70 0,70

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 2,60 5,38E-04 3,80 3,80 2.886,31 0,60 21,19 21,19

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38mm(*) 0,10 2,12E-05 0,15 0,15 113,61 0,024 0,83 0,83

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,042 8,72E-06 0,062 0,062 39,61 0,0082 0,29 0,29

sac PP 0,8 m3 1,02 2,10E-04 1,49 1,49 27,45 0,0057 0,20 0,20

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 3.174.303,47 657,17 100,00 100,00

MOVIMENT DE TERRES 916.637,75 189,77 28,88 28,88

ESTRUCTURA 314.191,30 65,05 9,90 9,90

ENVOLUPANT 359.755,27 74,48 11,33 11,33

COMPARTIMENTACIÓ 792.539,28 164,08 24,97 24,97

ACABATS INTERIORS 791.179,87 163,80 24,92 24,92



Energia MJ fabricació MJ/m² %N %T
MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 22.288.845,71 4.614,40 100,00 100,00 956.778,01 198,08 100,00 100,00

ENDERROCS 5.696,05 1,18 0,60 0,60

MOVIMENT DE TERRES 137.495,66 28,47 0,62 0,62 809.901,75 167,67 84,65 84,65

ESTRUCTURA 11.200.971,91 2.318,91 50,25 50,25 828,38 0,17 0,087 0,087

ENVOLUPANT 4.659.907,39 964,73 20,91 20,91 24.704,17 5,11 2,58 2,58

COMPARTIMENTACIÓ 3.803.085,52 787,34 17,06 17,06 1.103,78 0,23 0,12 0,12

ACABATS INTERIORS 2.487.385,23 514,96 11,16 11,16 114.543,89 23,71 11,97 11,97

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 2.299.220,57 476,00 100,00 100,00 234.979,45 48,65 100,00 100,00

ENDERROCS 1.410,74 0,29 0,60 0,60

MOVIMENT DE TERRES 7.333,10 1,52 0,32 0,32 211.546,34 43,80 90,03 90,03

ESTRUCTURA 1.245.279,44 257,81 54,16 54,16 120,78 0,025 0,051 0,051

ENVOLUPANT 472.538,37 97,83 20,55 20,55 5.040,17 1,04 2,14 2,14

COMPARTIMENTACIÓ 318.512,35 65,94 13,85 13,85 160,93 0,033 0,068 0,068

ACABATS INTERIORS 255.557,30 52,91 11,11 11,11 16.700,50 3,46 7,11 7,11

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 390,86 0,081 100,00 0,0061 6.435.072,77 1.332,24 100,00 99,72 17.757,78 3,68 100,00 0,28

ENDERROCS 28.620,00 5,93 0,44 0,44

MOVIMENT DE
TERRES

6.346.197,65 1.313,84 98,62 98,34

ESTRUCTURA 1.259,01 0,26 0,020 0,020 11.389,70 2,36 64,14 0,18

ENVOLUPANT 1.561,54 0,32 0,024 0,024 1.766,66 0,37 9,95 0,027

COMPARTIMENTACIÓ 21.835,70 4,52 0,34 0,34 4.505,53 0,93 25,37 0,070

ACABATS INTERIORS 390,86 0,081 100,00 0,0061 35.598,87 7,37 0,55 0,55 95,89 0,020 0,54 0,0015

Residus obra (volum)
m³

especials
m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,25
5,10E-

05
100,00 0,0055 4.464,42 0,92 100,00 99,65 15,45 0,0032 100,00 0,34

ENDERROCS 23,85 0,0049 0,53 0,53

MOVIMENT DE
TERRES

4.404,31 0,91 98,65 98,31

ESTRUCTURA 1,11
2,30E-

04
0,025 0,025 5,21 0,0011 33,71 0,12

ENVOLUPANT 0,94
1,94E-

04
0,021 0,021 4,66

9,66E-
04

30,18 0,10

COMPARTIMENTACIÓ 14,61 0,0030 0,33 0,33 5,45 0,0011 35,28 0,12

ACABATS INTERIORS 0,25
5,10E-

05
100,00 0,0055 19,60 0,0041 0,44 0,44 0,13

2,69E-
05

0,84 0,0029

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 653,44 0,14 100,00 4,80 12.970,30 2,69 100,00 95,20

ESTRUCTURA 13,37 0,0028 2,05 0,098 72,50 0,015 0,56 0,53

ENVOLUPANT 215,78 0,045 33,02 1,58 6.248,06 1,29 48,17 45,86

COMPARTIMENTACIÓ 163,52 0,034 25,03 1,20 3.043,09 0,63 23,46 22,34

ACABATS INTERIORS 260,76 0,054 39,91 1,91 3.606,65 0,75 27,81 26,47

Embalatge (volum)
m³

especials
m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 8,03 0,0017 100,00 11,76 60,25 0,012 100,00 88,24

ESTRUCTURA 0,25
5,18E-

05
3,12 0,37 0,34

7,14E-
05

0,57 0,51

ENVOLUPANT 2,97
6,15E-

04
36,98 4,35 25,15 0,0052 41,75 36,84

COMPARTIMENTACIÓ 2,15
4,45E-

04
26,73 3,14 16,70 0,0035 27,72 24,46

ACABATS INTERIORS 2,66
5,52E-

04
33,18 3,90 18,05 0,0037 29,96 26,44



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 5.696,05 1,18 100,00 0,025 1.582,24 0,33 100,00 0,025

Construcció 5.696,05 1,18 100,00 0,025 1.582,24 0,33 100,00 0,025

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 1.410,74 0,29 100,00 0,056

Construcció 1.410,74 0,29 100,00 0,056

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 

per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

inerts 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materi

23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materi

23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENDERROCS



Energia
MJ

fabricació
MJ/m²

%

N

%

T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

ENDERROCS 667,80 0,14 11,72 0,070

GESTIÓ DE RESIDUS 5.028,25 1,04 88,28 0,53

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²

%

N

%

T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

ENDERROCS 97,37 0,020 6,90 0,041

GESTIÓ DE RESIDUS 1.313,38 0,27 93,10 0,56

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T
kg inerts kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m²

%

N

%

T

TOTAL 28.620,00 5,93 100,00 0,44

ENDERROCS 28.620,00 5,93 100,00 0,44

Residus obra (volum)
m³

especials
m³/m²

%

N

%

T
m³ inerts m³/m² %N %T

m³ no

especials
m³/m²

%

N

%

T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53

ENDERROCS 23,85 0,0049 100,00 0,53



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 667,80 0,14 100,00 0,0029 185,50 0,038 100,00 0,0029

Construcció 667,80 0,14 100,00 0,0029 185,50 0,038 100,00 0,0029

Emissió CO2
kg 

CO2

kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 97,37 0,020 100,00 0,0038

Construcció 97,37 0,020 100,00 0,0038

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 

per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

inerts 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materi

23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materi

23,85 0,0049 100,00 0,53 28.620,00 5,93 100,00 0,44

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENDERROCS > ENDERROCS



Energia
MJ

fabricació
MJ/m²

%

N

%

T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

Enderroc de paret de tancament de 
totxana de 15 cm

667,80 0,14 100,00 0,070

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²

%

N

%

T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

Enderroc de paret de tancament de 
totxana de 15 cm

97,37 0,020 100,00 0,041

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T
kg inerts kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m²

%

N

%

T

TOTAL 28.620,00 5,93 100,00 0,44

Enderroc de paret de
tancament de totxana de 
15 cm

28.620,00 5,93 100,00 0,44

Residus obra (volum)
m³

especials
m³/m²

%

N

%

T
m³ inerts m³/m² %N %T

m³ no

especials
m³/m²

%

N

%

T

TOTAL 23,85 0,0049 100,00 0,53

Enderroc de paret de
tancament de totxana de 
15 cm

23,85 0,0049 100,00 0,53



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 5.028,25 1,04 100,00 0,022 1.396,74 0,29 100,00 0,022

Construcció 5.028,25 1,04 100,00 0,022 1.396,74 0,29 100,00 0,022

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 1.313,38 0,27 100,00 0,052

Construcció 1.313,38 0,27 100,00 0,052

Energia
MJ

fabricació
MJ/m²

%

N

%

T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

Càrrega amb mitjans mecànics i transport 
de residu

5.028,25 1,04 100,00 0,53

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²

%

N

%

T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

Càrrega amb mitjans mecànics i transport
de residu

1.313,38 0,27 100,00 0,56

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENDERROCS > GESTIÓ DE RESIDUS



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 947.397,42 196,14 100,00 4,08 263.165,95 54,48 100,00 4,08

Fabricació 137.495,66 28,47 14,51 0,59 38.193,24 7,91 14,51 0,59

Construcció 809.901,75 167,67 85,49 3,48 224.972,71 46,58 85,49 3,48

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 218.879,44 45,31 100,00 8,64

Fabricació 7.333,10 1,52 3,35 0,29

Construcció 211.546,34 43,80 96,65 8,35

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 916.637,75 189,77 100,00 28,88

Residus d'obra. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4.404,31 0,91 100,00 98,31 6.346.197,65 1.313,84 100,00 98,34

inerts 4.404,31 0,91 100,00 98,31 6.346.197,65 1.313,84 100,00 98,34

Residus d'obra. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4.404,31 0,91 100,00 98,31 6.346.197,65 1.313,84 100,00 98,34

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

4.404,31 0,91 100,00 98,31 6.346.197,65 1.313,84 100,00 98,34

Residus d'obra. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de 
residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4.404,31 0,91 100,00 98,31 6.346.197,65 1.313,84 100,00 98,34

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

4.404,31 0,91 100,00 98,31 6.346.197,65 1.313,84 100,00 98,34

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > MOVIMENT DE TERRES



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 916.637,75 189,77 100,00 28,88

CONDICIONAMENT DEL TERRENY 916.637,75 189,77 100,00 28,88

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 137.495,66 28,47 100,00 0,62 809.901,75 167,67 100,00 84,65

CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

137.495,66 28,47 100,00 0,62 297.093,32 61,51 36,68 31,05

EXCAVACIÓ DE SOTERRANIS 253.357,87 52,45 31,28 26,48

EXCAVACIÓ DE
FONAMENTACIÓ

259.450,57 53,71 32,03 27,12

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 7.333,10 1,52 100,00 0,32 211.546,34 43,80 100,00 90,03

CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

7.333,10 1,52 100,00 0,32 77.600,77 16,07 36,68 33,02

EXCAVACIÓ DE SOTERRANIS 66.177,08 13,70 31,28 28,16

EXCAVACIÓ DE
FONAMENTACIÓ

67.768,49 14,03 32,03 28,84



Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%
N

%
T

kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m²

%
N

%
T

TOTAL 6.346.197,65 1.313,84 100,00 98,34

CONDICIONAMENT 
DEL TERRENY

1.588.800,00 328,93 25,04 24,62

EXCAVACIÓ DE
SOTERRANIS

1.389.281,25 287,62 21,89 21,53

EXCAVACIÓ DE
FONAMENTACIÓ

3.368.116,40 697,29 53,07 52,19

Residus obra (volum)
m³

especials
m³/m²

%
N

%
T

m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m²

%
N

%
T

TOTAL 4.404,31 0,91 100,00 98,31

CONDICIONAMENT 
DEL TERRENY

1.141,95 0,24 25,93 25,49

EXCAVACIÓ DE
SOTERRANIS

952,65 0,20 21,63 21,26

EXCAVACIÓ DE
FONAMENTACIÓ

2.309,71 0,48 52,44 51,55

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 434.588,98 89,97 100,00 1,87 120.719,16 24,99 100,00 1,87

Fabricació 137.495,66 28,47 31,64 0,59 38.193,24 7,91 31,64 0,59

Construcció 297.093,32 61,51 68,36 1,28 82.525,92 17,09 68,36 1,28

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 84.933,88 17,58 100,00 3,35

Fabricació 7.333,10 1,52 8,63 0,29

Construcció 77.600,77 16,07 91,37 3,06

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 916.637,75 189,77 100,00 28,88

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > MOVIMENT DE TERRES > CONDICIONAMENT DEL 

                TERRENY



Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1.141,95 0,24 100,00 25,49 1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

inerts 1.141,95 0,24 100,00 25,49 1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1.141,95 0,24 100,00 25,49 1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

1.141,95 0,24 100,00 25,49 1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

Residus d'obra. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de 

residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1.141,95 0,24 100,00 25,49 1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

1.141,95 0,24 100,00 25,49 1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 916.637,75 189,77 100,00 28,88

Subministrament de terra seleccionada
d'aportació

916.637,75 189,77 100,00 28,88



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 137.495,66 28,47 100,00 0,62 297.093,32 61,51 100,00 31,05

Neteja i esbrossada del terreny, 
amb mitjans mecàn

82.495,38 17,08 27,77 8,62

Càrrega amb mitjans mecànics i 
transport de residu

119.629,79 24,77 40,27 12,50

Subministrament de terra
seleccionada d'aportació

137.495,66 28,47 100,00 0,62

Terraplenat i piconatge mecànics 
amb terres adequa

28.260,91 5,85 9,51 2,95

Càrrega amb mitjans mecànics i 
transport de terres

66.707,23 13,81 22,45 6,97

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 7.333,10 1,52 100,00 0,32 77.600,77 16,07 100,00 33,02

Neteja i esbrossada del terreny, 
amb mitjans mecàn

21.547,79 4,46 27,77 9,17

Càrrega amb mitjans mecànics i 
transport de residu

31.247,30 6,47 40,27 13,30

Subministrament de terra
seleccionada d'aportació

7.333,10 1,52 100,00 0,32

Terraplenat i piconatge mecànics 
amb terres adequa

7.381,75 1,53 9,51 3,14

Càrrega amb mitjans mecànics i 
transport de terres

17.423,93 3,61 22,45 7,42

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T
kg inerts kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m²

%

N

%

T

TOTAL 1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

Neteja i esbrossada 
del terreny, amb 
mitjans mecàn

1.588.800,00 328,93 100,00 24,62

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m²

%

N

%

T
m³ inerts m³/m² %N %T

m³ no

especials
m³/m²

%

N

%

T

TOTAL 1.141,95 0,24 100,00 25,49

Neteja i esbrossada 
del terreny, amb 
mitjans mecàn

1.141,95 0,24 100,00 25,49



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 253.357,87 52,45 100,00 1,09 70.377,19 14,57 100,00 1,09

Construcció 253.357,87 52,45 100,00 1,09 70.377,19 14,57 100,00 1,09

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 66.177,08 13,70 100,00 2,61

Construcció 66.177,08 13,70 100,00 2,61

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 952,65 0,20 100,00 21,26 1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

inerts 952,65 0,20 100,00 21,26 1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 952,65 0,20 100,00 21,26 1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

952,65 0,20 100,00 21,26 1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 952,65 0,20 100,00 21,26 1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

952,65 0,20 100,00 21,26 1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > MOVIMENT DE TERRES > EXCAVACIÓ DE 

                SOTERRANIS



Energia
MJ

fabricació
MJ/m²

%

N

%

T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

Càrrega amb mitjans mecànics i transport 
de residu

143.460,88 29,70 56,62 14,99

Excavació de terres per a buidat de 
soterrani, de

109.897,00 22,75 43,38 11,49

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²

%

N

%

T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

Càrrega amb mitjans mecànics i transport
de residu

37.471,98 7,76 56,62 15,95

Excavació de terres per a buidat de 
soterrani, de

28.705,10 5,94 43,38 12,22

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T
kg inerts kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m²

%

N

%

T

TOTAL 1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

Excavació de terres 
per a buidat de 
soterrani, de

1.389.281,25 287,62 100,00 21,53

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m²

%

N

%

T
m³ inerts m³/m² %N %T

m³ no

especials
m³/m²

%

N

%

T

TOTAL 952,65 0,20 100,00 21,26

Excavació de terres 
per a buidat de 
soterrani, de

952,65 0,20 100,00 21,26



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 259.450,57 53,71 100,00 1,12 72.069,60 14,92 100,00 1,12

Construcció 259.450,57 53,71 100,00 1,12 72.069,60 14,92 100,00 1,12

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 67.768,49 14,03 100,00 2,67

Construcció 67.768,49 14,03 100,00 2,67

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2.309,71 0,48 100,00 51,55 3.368.116,40 697,29 100,00 52,19

inerts 2.309,71 0,48 100,00 51,55 3.368.116,40 697,29 100,00 52,19

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2.309,71 0,48 100,00 51,55 3.368.116,40 697,29 100,00 52,19

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

2.309,71 0,48 100,00 51,55 3.368.116,40 697,29 100,00 52,19

Residus d'obra. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de 

residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2.309,71 0,48 100,00 51,55 3.368.116,40 697,29 100,00 52,19

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies

2.309,71 0,48 100,00 51,55 3.368.116,40 697,29 100,00 52,19

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > MOVIMENT DE TERRES > EXCAVACIÓ DE  

                SOTERRANIS



Energia
MJ

fabricació
MJ/m²

%

N

%

T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

Càrrega amb mitjans mecànics i transport 
de residu

179.434,60 37,15 69,16 18,75

Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m 
de fondà

80.015,97 16,57 30,84 8,36

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²

%

N

%

T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

Càrrega amb mitjans mecànics i transport
de residu

46.868,32 9,70 69,16 19,95

Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m 
de fondà

20.900,17 4,33 30,84 8,89

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T
kg inerts kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m²

%

N

%

T

TOTAL 3.368.116,40 697,29 100,00 52,19

Repàs de sols i parets 
de rases, pous i 
recalçats

4.465,90 0,92 0,13 0,069

Excavació de rases i 
pous de fins a 2,5 m 
de fondà

3.363.650,50 696,37 99,87 52,12

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m²
%
N

%
T

m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m²

%
N

%
T

TOTAL 2.309,71 0,48 100,00 51,55

Repàs de sols i parets 
de rases, pous i 
recalçats

3,21
6,65E-

04
0,14 0,072

Excavació de rases i 
pous de fins a 2,5 m 
de fondà

2.306,50 0,48 99,86 51,48



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 11.201.800,29 2.319,08 100,00 48,19 3.111.611,19 644,19 100,00 48,19

Fabricació 11.200.971,91 2.318,91 99,99 48,19 3.111.381,09 644,14 99,99 48,19

Construcció 828,38 0,17 0,0074 0,0036 230,10 0,048 0,0074 0,0036

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 1.245.400,22 257,83 100,00 49,14

Fabricació 1.245.279,44 257,81 99,99 49,14

Construcció 120,78 0,025 0,0097 0,0048

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 314.191,30 65,05 100,00 9,90

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 6,32 0,0013 100,00 0,14 12.648,71 2,62 100,00 0,20

inerts 1,11
2,30E-

04
17,56 0,025 1.259,01 0,26 9,95 0,020

no especials 5,21 0,0011 82,44 0,12 11.389,70 2,36 90,05 0,18

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 6,32 0,0013 100,00 0,14 12.648,71 2,62 100,00 0,20

170101 (formigó) 0,17
3,61E-

05
2,76 0,0039 279,03 0,058 2,21 0,0043

170103 (teules i materials ceràmics) 0,93
1,94E-

04
14,80 0,021 979,99 0,20 7,75 0,015

170201 (fusta) 2,88
5,97E-

04
45,65 0,064 1.730,59 0,36 13,68 0,027

170407 (metalls barrejats) 2,30
4,76E-

04
36,41 0,051 9.658,87 2,00 76,36 0,15

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,024
5,00E-

06
0,38

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0019

3,74E-
06

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 6,32 0,0013 100,00 0,14 12.648,71 2,62 100,00 0,20

170101 (formigó) 0,17
3,61E-

05
2,76 0,0039 279,03 0,058 2,21 0,0043

170102 (maons) 0,93
1,94E-

04
14,80 0,021 979,99 0,20 7,75 0,015

170201 (fusta) 2,88
5,97E-

04
45,65 0,064 1.730,59 0,36 13,68 0,027

170405 (ferro i acer) 2,30
4,76E-

04
36,41 0,051 9.658,87 2,00 76,36 0,15

170604 (materials d'aïllament que no contenen
amia

0,024
5,00E-

06
0,38

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0019

3,74E-
06

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,60
1,23E-

04
100,00 0,87 85,86 0,018 100,00 0,63

especials 0,25
5,18E-

05
42,06 0,37 13,37 0,0028 15,57 0,098

no especials 0,34
7,14E-

05
57,94 0,51 72,50 0,015 84,43 0,53

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,60
1,23E-

04
100,00 0,87 85,86 0,018 100,00 0,63

150101 (envasos de paper i cartró) 0,031
6,34E-

06
5,15 0,045 12,78 0,0026 14,88 0,094

170201 (fusta) 0,31
6,46E-

05
52,38 0,46 57,44 0,012 66,90 0,42

170203 (plàstic) 0,0025
5,17E-

07
0,42 0,0037 2,27

4,70E-
04

2,65 0,017

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,25
5,18E-

05
42,06 0,37 13,37 0,0028 15,57 0,098

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,60
1,23E-

04
100,00 0,87 85,86 0,018 100,00 0,63

150101 (envasos de paper i cartró) 0,031
6,34E-

06
5,15 0,045 12,78 0,0026 14,88 0,094

150102 (envasos de plàstic) 0,0025
5,17E-

07
0,42 0,0037 2,27

4,70E-
04

2,65 0,017

150103 (envasos de fusta) 0,31
6,46E-

05
52,38 0,46 57,44 0,012 66,90 0,42

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,25
5,18E-

05
42,06 0,37 13,37 0,0028 15,57 0,098

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,60
1,23E-

04
100,00 0,87 85,86 0,018 100,00 0,63

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,0064
1,32E-

06
1,07 0,0093 0,36

7,50E-
05

0,42 0,0027

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*) 0,24
5,05E-

05
40,99 0,36 13,01 0,0027 15,15 0,095

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,023
4,66E-

06
3,78 0,033 3,75

7,77E-
04

4,37 0,028

film polietilè 25 micres 0,0025
5,17E-

07
0,42 0,0037 2,27

4,70E-
04

2,65 0,017

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
2,82E-

06
5,83E-

10
4,73E-

04
4,13E-

06
1,22E-04

2,52E-
08

1,42E-
04

8,93E-
07

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,027 5,67E- 4,60 0,040 4,11 8,50E- 4,78 0,030
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palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,28
5,89E-

05
47,78 0,42 53,34 0,011 62,12 0,39

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,0081
1,68E-

06
1,36 0,012 9,03 0,0019 10,52 0,066

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 314.191,30 65,05 100,00 9,90

ESTRUCTURA SOTA RASANT 175.218,10 36,27 55,77 5,52

ESTRUCTURA SOBRE RASANT 138.973,20 28,77 44,23 4,38



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 11.200.971,91 2.318,91 100,00 50,25 828,38 0,17 100,00 0,087

ESTRUCTURA SOTA RASANT 3.260.220,12 674,95 29,11 14,63 89,10 0,018 10,76 0,0093

ESTRUCTURA SOBRE RASANT 7.940.751,79 1.643,95 70,89 35,63 739,28 0,15 89,24 0,077

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 1.245.279,44 257,81 100,00 54,16 120,78 0,025 100,00 0,051

ESTRUCTURA SOTA RASANT 434.414,35 89,94 34,88 18,89 12,99 0,0027 10,76 0,0055

ESTRUCTURA SOBRE RASANT 810.865,09 167,87 65,12 35,27 107,79 0,022 89,24 0,046

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 1.259,01 0,26 100,00 0,020 11.389,70 2,36 100,00 0,18

ESTRUCTURA 

SOTA RASANT
1.948,15 0,40 17,10 0,030

ESTRUCTURA 

SOBRE

RASANT

1.259,01 0,26 100,00 0,020 9.441,56 1,95 82,90 0,15

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 1,11
2,30E-

04
100,00 0,025 5,21 0,0011 100,00 0,12

ESTRUCTURA 

SOTA RASANT
0,34

7,04E-

05
6,52 0,0076

ESTRUCTURA 

SOBRE

RASANT

1,11
2,30E-

04
100,00 0,025 4,87 0,0010 93,48 0,11

Embalatge
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 13,37 0,0028 100,00 0,098 72,50 0,015 100,00 0,53

ESTRUCTURA 

SOTA RASANT
4,04

8,36E-

04
30,21 0,030 1,25

2,58E-

04
1,72 0,0091

ESTRUCTURA 

SOBRE

RASANT

9,33 0,0019 69,79 0,068 71,25 0,015 98,28 0,52

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,25
5,18E-

05
100,00 0,37 0,34

7,14E-

05
100,00 0,51

ESTRUCTURA 

SOTA RASANT
0,076

1,57E-

05
30,22 0,11 0,0075

1,55E-

06
2,17 0,011

ESTRUCTURA 

SOBRE

RASANT

0,17
3,62E-

05
69,78 0,26 0,34

6,99E-

05
97,83 0,49



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 3.260.309,22 674,97 100,00 14,03 905.641,45 187,49 100,00 14,03

Fabricació 3.260.220,12 674,95 100,00 14,03 905.616,70 187,49 100,00 14,03

Construcció 89,10 0,018 0,0027
3,83E-

04
24,75 0,0051 0,0027

3,83E-
04

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 434.427,34 89,94 100,00 17,14

Fabricació 434.414,35 89,94 100,00 17,14

Construcció 12,99 0,0027 0,0030
5,13E-

04

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 175.218,10 36,27 100,00 5,52

Residus d'obra. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,34
7,04E-

05
100,00 0,0076 1.948,15 0,40 100,00 0,030

no especials 0,34 7,04E-
05

100,00 0,0076 1.948,15 0,40 100,00 0,030

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,34
7,04E-

05
100,00 0,0076 1.948,15 0,40 100,00 0,030

170201 (fusta) 0,032
6,52E-

06 9,27
7,03E-

04 18,91 0,0039 0,97
2,93E-

04

170407 (metalls barrejats) 0,31
6,38E-

05
90,73 0,0069 1.929,24 0,40 99,03 0,030

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,34
7,04E-

05 100,00 0,0076 1.948,15 0,40 100,00 0,030

170201 (fusta) 0,032
6,52E-

06
9,27

7,03E-
04

18,91 0,0039 0,97
2,93E-

04

170405 (ferro i acer) 0,31 6,38E-
05

90,73 0,0069 1.929,24 0,40 99,03 0,030

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,083 1,72E- 100,00 0,12 5,28 0,0011 100,00 0,039

05

especials 0,076
1,57E-

05
91,01 0,11 4,04

8,36E-
04

76,43 0,030

no especials 0,0075
1,55E-

06
8,99 0,011 1,25

2,58E-
04

23,57 0,0091

Residus d'embalatge. Separació 
selectiva segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,083
1,72E-

05
100,00 0,12 5,28 0,0011 100,00 0,039

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0074 1,54E-
06

8,93 0,011 1,24 2,56E-
04

23,42 0,0091

170201 (fusta)
5,28E-

05
1,09E-

08
0,063

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,15

5,81E-
05

170203 (plàstic)
4,34E-

07
8,99E-

11
5,22E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0075

2,90E-
06

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,076
1,57E-

05
91,01 0,11 4,04

8,36E-
04

76,43 0,030

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,083
1,72E-

05
100,00 0,12 5,28 0,0011 100,00 0,039

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0074
1,54E-

06
8,93 0,011 1,24

2,56E-
04

23,42 0,0091

150102 (envasos de plàstic)
4,34E-

07
8,99E-

11
5,22E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0075

2,90E-
06

150103 (envasos de fusta) 5,28E-
05

1,09E-
08

0,063 7,73E-
05

0,0079 1,64E-
06

0,15 5,81E-
05

150110* (envasos amb restes de 
substàncies perillo

0,076
1,57E-

05
91,01 0,11 4,04

8,36E-
04

76,43 0,030

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,083
1,72E-

05
100,00 0,12 5,28 0,0011 100,00 0,039

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm
(*)

0,0015
3,19E-

07
1,85 0,0023 0,088

1,82E-
05

1,66
6,45E-

04

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*) 0,074

1,53E-
05 89,15 0,11 3,95

8,18E-
04 74,76 0,029

cartró,simple,ona
micro,g=1,5mm,250g/m2

0,0074
1,54E-

06
8,93 0,011 1,24

2,56E-
04

23,42 0,0091

film polietilè 25 micres 4,34E-
07

8,99E-
11

5,22E-
04

6,36E-
07

3,95E-
04

8,18E-
08

0,0075 2,90E-
06

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg
5,28E-

05
1,09E-

08
0,063

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,15

5,81E-
05

Massa kg kg/m² %N %T
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TOTAL 175.218,10 36,27 100,00 5,52

FONAMENTS 156.806,68 32,46 89,49 4,94

CONTENCIÓ DE TERRES 18.411,41 3,81 10,51 0,58

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 3.260.220,12 674,95 100,00 14,63 89,10 0,018 100,00 0,0093

FONAMENTS 2.364.595,66 489,54 72,53 10,61

CONTENCIÓ DE TERRES 895.624,46 185,42 27,47 4,02 89,10 0,018 100,00 0,0093

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 434.414,35 89,94 100,00 18,89 12,99 0,0027 100,00 0,0055

FONAMENTS 339.816,99 70,35 78,22 14,78

CONTENCIÓ DE TERRES 94.597,36 19,58 21,78 4,11 12,99 0,0027 100,00 0,0055



Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 1.948,15 0,40 100,00 0,030

FONAMENTS 1.080,19 0,22 55,45 0,017

CONTENCIÓ DE
TERRES

867,96 0,18 44,55 0,013

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,34
7,04E-

05
100,00 0,0076

FONAMENTS 0,20
4,16E-

05
59,18 0,0045

CONTENCIÓ DE
TERRES 0,14

2,87E-
05 40,82 0,0031

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 4,04 8,36E-
04

100,00 0,030 1,25 2,58E-
04

100,00 0,0091

FONAMENTS 0,83
1,72E-

04
20,54 0,0061 0,36

7,36E-
05

28,56 0,0026

CONTENCIÓ DE
TERRES

3,21
6,64E-

04
79,46 0,024 0,89

1,84E-
04

71,44 0,0065

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,076
1,57E-

05
100,00 0,11 0,0075

1,55E-
06

100,00 0,011

FONAMENTS 0,016 3,22E-
06

20,57 0,023 0,0021 4,42E-
07

28,54 0,0031

CONTENCIÓ DE
TERRES

0,060
1,24E-

05
79,43 0,088 0,0053

1,11E-
06

71,46 0,0078

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 2.364.595,66 489,54 100,00 10,17 656.832,13 135,98 100,00 10,17

Fabricació 2.364.595,66 489,54 100,00 10,17 656.832,13 135,98 100,00 10,17

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 339.816,99 70,35 100,00 13,41

Fabricació 339.816,99 70,35 100,00 13,41

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 156.806,68 32,46 100,00 4,94

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,20
4,16E-

05
100,00 0,0045 1.080,19 0,22 100,00 0,017

no especials 0,20
4,16E-

05
100,00 0,0045 1.080,19 0,22 100,00 0,017

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,20
4,16E-

05
100,00 0,0045 1.080,19 0,22 100,00 0,017

170201 (fusta) 0,032
6,52E-

06
15,67

7,03E-
04

18,91 0,0039 1,75
2,93E-

04

170407 (metalls barrejats) 0,17
3,51E-

05
84,33 0,0038 1.061,28 0,22 98,25 0,016

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,20
4,16E-

05
100,00 0,0045 1.080,19 0,22 100,00 0,017

170201 (fusta) 0,032
6,52E-

06
15,67

7,03E-
04

18,91 0,0039 1,75
2,93E-

04

170405 (ferro i acer) 0,17
3,51E-

05
84,33 0,0038 1.061,28 0,22 98,25 0,016

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,018
3,66E-

06
100,00 0,026 1,19

2,45E-
04

100,00 0,0087

especials 0,016
3,22E-

06
87,94 0,023 0,83

1,72E-
04

69,99 0,0061

no especials 0,0021 4,42E- 12,06 0,0031 0,36 7,36E- 30,01 0,0026

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ESTRUCTURA > ESTRUCTURA SOTA RASANT > 

                FONAMENTS



07 05

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,018
3,66E-

06
100,00 0,026 1,19

2,45E-
04

100,00 0,0087

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0021
4,42E-

07
12,06 0,0031 0,36

7,36E-
05

30,01 0,0026

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,016
3,22E-

06
87,94 0,023 0,83

1,72E-
04

69,99 0,0061

Residus d'embalatge. Separació 
selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,018
3,66E-

06
100,00 0,026 1,19

2,45E-
04

100,00 0,0087

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0021
4,42E-

07
12,06 0,0031 0,36

7,36E-
05

30,01 0,0026

150110* (envasos amb restes de 
substàncies perillo

0,016
3,22E-

06
87,94 0,023 0,83

1,72E-
04

69,99 0,0061

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,018
3,66E-

06
100,00 0,026 1,19

2,45E-
04

100,00 0,0087

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,016
3,22E-

06
87,94 0,023 0,83

1,72E-
04

69,99 0,0061

cartró,simple,ona
micro,g=1,5mm,250g/m2

0,0021
4,42E-

07
12,06 0,0031 0,36

7,36E-
05

30,01 0,0026

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 156.806,68 32,46 100,00 4,94

SABATES, RASES I POUS 106.622,70 22,07 68,00 3,36

ENCEPS I RIOSTES 50.183,98 10,39 32,00 1,58



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

SABATES, RASES I POUS 1.856.261,93 384,30 78,50 8,33

ENCEPS I RIOSTES 508.333,73 105,24 21,50 2,28

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

SABATES, RASES I POUS 284.700,03 58,94 83,78 12,38

ENCEPS I RIOSTES 55.116,95 11,41 16,22 2,40

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 1.080,19 0,22 100,00 0,017

SABATES, 
RASES I POUS

603,48 0,12 55,87 0,0094

ENCEPS I
RIOSTES

476,71 0,099 44,13 0,0074

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,20
4,16E-

05
100,00 0,0045

SABATES, 
RASES I POUS

0,12
2,59E-

05
62,10 0,0028

ENCEPS I
RIOSTES

0,076
1,58E-

05
37,90 0,0017

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 0,83
1,72E-

04
100,00 0,0061 0,36

7,36E-
05

100,00 0,0026

SABATES, 
RASES I POUS

0,027
5,51E-

06
3,21

1,96E-
04

0,011
2,36E-

06
3,21

8,38E-
05

ENCEPS I
RIOSTES

0,80
1,66E-

04
96,79 0,0059 0,34

7,13E-
05

96,79 0,0025

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,016
3,22E-

06
100,00 0,023 0,0021

4,42E-
07

100,00 0,0031

SABATES, 
RASES I POUS

5,00E-04
1,03E-

07
3,21

7,32E-
04

6,85E-05
1,42E-

08
3,21

1,00E-
04

ENCEPS I
RIOSTES

0,015
3,12E-

06
96,79 0,022 0,0021

4,28E-
07

96,79 0,0030



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.856.261,93 384,30 100,00 7,99 515.628,31 106,75 100,00 7,99

Fabricació 1.856.261,93 384,30 100,00 7,99 515.628,31 106,75 100,00 7,99

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 284.700,03 58,94 100,00 11,23

Fabricació 284.700,03 58,94 100,00 11,23

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 106.622,70 22,07 100,00 3,36

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,12
2,59E-

05
100,00 0,0028 603,48 0,12 100,00 0,0094

no especials 0,12
2,59E-

05
100,00 0,0028 603,48 0,12 100,00 0,0094

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,12
2,59E-

05
100,00 0,0028 603,48 0,12 100,00 0,0094

170201 (fusta) 0,032
6,52E-

06
25,23

7,03E-
04

18,91 0,0039 3,13
2,93E-

04

170407 (metalls barrejats) 0,093
1,93E-

05
74,77 0,0021 584,57 0,12 96,87 0,0091

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,12
2,59E-

05
100,00 0,0028 603,48 0,12 100,00 0,0094

170201 (fusta) 0,032
6,52E-

06
25,23

7,03E-
04

18,91 0,0039 3,13
2,93E-

04

170405 (ferro i acer) 0,093
1,93E-

05
74,77 0,0021 584,57 0,12 96,87 0,0091

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL
5,68E-

04
1,18E-

07
100,00

8,32E-
04

0,038
7,88E-

06
100,00

2,79E-
04

especials
5,00E-

04
1,03E-

07
87,94

7,32E-
04

0,027
5,51E-

06
69,99

1,96E-
04

no especials 6,85E- 1,42E- 12,06 1,00E- 0,011 2,36E- 30,01 8,38E-

05 08 04 06 05

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL
5,68E-

04
1,18E-

07
100,00

8,32E-
04

0,038
7,88E-

06
100,00

2,79E-
04

150101 (envasos de paper i cartró)
6,85E-

05
1,42E-

08
12,06

1,00E-
04

0,011
2,36E-

06
30,01

8,38E-
05

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

5,00E-
04

1,03E-
07

87,94
7,32E-

04
0,027

5,51E-
06

69,99
1,96E-

04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL
5,68E-

04
1,18E-

07
100,00

8,32E-
04

0,038
7,88E-

06
100,00

2,79E-
04

150101 (envasos de paper i cartró)
6,85E-

05
1,42E-

08
12,06

1,00E-
04

0,011
2,36E-

06
30,01

8,38E-
05

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

5,00E-
04

1,03E-
07

87,94
7,32E-

04
0,027

5,51E-
06

69,99
1,96E-

04

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL
5,68E-

04
1,18E-

07
100,00

8,32E-
04

0,038
7,88E-

06
100,00

2,79E-
04

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

5,00E-
04

1,03E-
07

87,94
7,32E-

04
0,027

5,51E-
06

69,99
1,96E-

04

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2
6,85E-

05
1,42E-

08
12,06

1,00E-
04

0,011
2,36E-

06
30,01

8,38E-
05

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ESTRUCTURA > ESTRUCTURA SOTA RASANT > 

                FONAMENTS > SABATES RASES I POUS



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 106.622,70 22,07 100,00 3,36

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en
barres

12.357,75 2,56 11,59 0,39

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i 
pous d

127,55 0,026 0,12 0,0040

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de

94.137,39 19,49 88,29 2,97

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Armadura de rases i pous AP500 SD 
d'acer en barres

433.852,47 89,82 23,37 1,95

Encofrat amb taulons de fusta per a 
rases i pous d

443,39 0,092 0,024 0,0020

Capa de neteja i anivellament de 10 
cm de gruix de

33.997,11 7,04 1,83 0,15

Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HRM-20/B/

1.115.520,01 230,94 60,09 5,00

Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HRA-25/B/

272.448,95 56,40 14,68 1,22

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%
N

%
T

Armadura de rases i pous AP500 SD 
d'acer en barres

34.951,80 7,24 12,28 1,52

Encofrat amb taulons de fusta per a 
rases i pous d

24,77 0,0051 0,0087 0,0011

Capa de neteja i anivellament de 10 
cm de gruix de

5.364,49 1,11 1,88 0,23

Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HRM-20/B/

193.761,76 40,11 68,06 8,43

Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HRA-25/B/

50.597,21 10,48 17,77 2,20

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 603,48 0,12 100,00 0,0094

Armadura de rases 
i pous AP500 SD 
d'acer en barres

583,49 0,12 96,69 0,0090

Encofrat amb 
taulons de fusta 
per a rases i pous d

19,98 0,0041 3,31
3,10E-

04

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,12
2,59E-

05
100,00 0,0028

Armadura de rases 
i pous AP500 SD 
d'acer en barres

0,093
1,93E-

05
74,66 0,0021

Encofrat amb 
taulons de fusta 
per a rases i pous d

0,032
6,55E-

06
25,34

7,07E-
04

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T



TOTAL 0,027
5,51E-

06
100,00

1,96E-
04

0,011
2,36E-

06
100,00

8,38E-
05

Encofrat amb 
taulons de fusta 
per a rases i pous d

0,027
5,51E-

06
100,00

1,96E-
04

0,011
2,36E-

06
100,00

8,38E-
05

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 5,00E-04
1,03E-

07
100,00

7,32E-
04

6,85E-05
1,42E-

08
100,00

1,00E-
04

Encofrat amb 
taulons de fusta 
per a rases i pous d

5,00E-04
1,03E-

07
100,00

7,32E-
04

6,85E-05
1,42E-

08
100,00

1,00E-
04

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 508.333,73 105,24 100,00 2,19 141.203,81 29,23 100,00 2,19

Fabricació 508.333,73 105,24 100,00 2,19 141.203,81 29,23 100,00 2,19

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 55.116,95 11,41 100,00 2,17

Fabricació 55.116,95 11,41 100,00 2,17

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 50.183,98 10,39 100,00 1,58

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017 476,71 0,099 100,00 0,0074

no especials 0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017 476,71 0,099 100,00 0,0074

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017 476,71 0,099 100,00 0,0074

170407 (metalls barrejats) 0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017 476,71 0,099 100,00 0,0074

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017 476,71 0,099 100,00 0,0074

170405 (ferro i acer) 0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017 476,71 0,099 100,00 0,0074

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,017
3,55E-

06
100,00 0,025 1,15

2,38E-
04

100,00 0,0084

especials 0,015
3,12E-

06
87,94 0,022 0,80

1,66E-
04

69,99 0,0059

no especials 0,0021
4,28E-

07
12,06 0,0030 0,34

7,13E-
05

30,01 0,0025

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,017 3,55E- 100,00 0,025 1,15 2,38E- 100,00 0,0084

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ESTRUCTURA > ESTRUCTURA SOTA RASANT > 

                FONAMENTS > ENCEPS I RIOSTES



06 04

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0021
4,28E-

07
12,06 0,0030 0,34

7,13E-
05

30,01 0,0025

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,015
3,12E-

06
87,94 0,022 0,80

1,66E-
04

69,99 0,0059

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,017
3,55E-

06
100,00 0,025 1,15

2,38E-
04

100,00 0,0084

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0021
4,28E-

07
12,06 0,0030 0,34

7,13E-
05

30,01 0,0025

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,015
3,12E-

06
87,94 0,022 0,80

1,66E-
04

69,99 0,0059

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,017
3,55E-

06
100,00 0,025 1,15

2,38E-
04

100,00 0,0084

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,015
3,12E-

06
87,94 0,022 0,80

1,66E-
04

69,99 0,0059

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0021
4,28E-

07
12,06 0,0030 0,34

7,13E-
05

30,01 0,0025

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 50.183,98 10,39 100,00 1,58

Armadura per a traves i pilarets AP500 SD 
d'acer e

10.125,85 2,10 20,18 0,32

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de

40.058,13 8,29 79,82 1,26



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Armadura per a traves i pilarets AP500 SD 
d'acer e

355.565,71 73,61 69,95 1,60

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de

14.466,73 3,00 2,85 0,065

Formigó per a traves i pilarets, HRA-
25/B/20/IIa,

126.048,33 26,10 24,80 0,57

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a 
traves i

12.252,95 2,54 2,41 0,055

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Armadura per a traves i pilarets AP500 SD
d'acer e

28.644,68 5,93 51,97 1,25

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de

2.282,74 0,47 4,14 0,099

Formigó per a traves i pilarets, HRA-
25/B/20/IIa,

23.408,77 4,85 42,47 1,02

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a 
traves i

780,76 0,16 1,42 0,034

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 476,71 0,099 100,00 0,0074

Armadura per a 
traves i pilarets 
AP500 SD d'acer e

476,71 0,099 100,00 0,0074

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017

Armadura per a 
traves i pilarets 
AP500 SD d'acer e

0,076
1,58E-

05
100,00 0,0017

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 0,80
1,66E-

04
100,00 0,0059 0,34

7,13E-
05

100,00 0,0025

Encofrat amb 
tauler de fusta de 
pi per a traves i

0,80
1,66E-

04
100,00 0,0059 0,34

7,13E-
05

100,00 0,0025

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,015
3,12E-

06
100,00 0,022 0,0021

4,28E-
07

100,00 0,0030

Encofrat amb 3,12E- 4,28E-

tauler de fusta de 
pi per a traves i

0,015
06

100,00 0,022 0,0021
07

100,00 0,0030



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 895.713,56 185,44 100,00 3,85 248.809,32 51,51 100,00 3,85

Fabricació 895.624,46 185,42 99,99 3,85 248.784,57 51,51 99,99 3,85

Construcció 89,10 0,018 0,0099
3,83E-

04
24,75 0,0051 0,0099

3,83E-
04

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 94.610,35 19,59 100,00 3,73

Fabricació 94.597,36 19,58 99,99 3,73

Construcció 12,99 0,0027 0,014
5,13E-

04

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 18.411,41 3,81 100,00 0,58

Residus d'obra. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

no especials 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

170407 (metalls barrejats) 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

170405 (ferro i acer) 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

especials 0,060
1,24E-

05
91,84 0,088 3,21

6,64E-
04

78,29 0,024

no especials 0,0053 1,11E- 8,16 0,0078 0,89 1,84E- 21,71 0,0065

06 04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0053
1,10E-

06
8,08 0,0077 0,88

1,83E-
04

21,51 0,0065

170201 (fusta)
5,28E-

05
1,09E-

08
0,081

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,19

5,81E-
05

170203 (plàstic)
4,34E-

07
8,99E-

11
6,64E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0096

2,90E-
06

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,060
1,24E-

05
91,84 0,088 3,21

6,64E-
04

78,29 0,024

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0053
1,10E-

06
8,08 0,0077 0,88

1,83E-
04

21,51 0,0065

150102 (envasos de plàstic)
4,34E-

07
8,99E-

11
6,64E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0096

2,90E-
06

150103 (envasos de fusta)
5,28E-

05
1,09E-

08
0,081

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,19

5,81E-
05

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,060
1,24E-

05
91,84 0,088 3,21

6,64E-
04

78,29 0,024

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm
(*)

0,0015
3,19E-

07
2,36 0,0023 0,088

1,82E-
05

2,15
6,45E-

04

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,059
1,21E-

05
89,48 0,086 3,12

6,46E-
04

76,14 0,023

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0053
1,10E-

06
8,08 0,0077 0,88

1,83E-
04

21,51 0,0065

film polietilè 25 micres
4,34E-

07
8,99E-

11
6,64E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0096

2,90E-
06

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg
5,28E-

05
1,09E-

08
0,081

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,19

5,81E-
05

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ESTRUCTURA > ESTRUCTURA SOTA RASANT > 

                CONTENCIÓ DE TERRES



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 18.411,41 3,81 100,00 0,58

MURS I PANTALLES 18.411,41 3,81 100,00 0,58

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 895.624,46 185,42 100,00 4,02 89,10 0,018 100,00 0,0093

MURS I PANTALLES 895.624,46 185,42 100,00 4,02 89,10 0,018 100,00 0,0093

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 94.597,36 19,58 100,00 4,11 12,99 0,0027 100,00 0,0055

MURS I PANTALLES 94.597,36 19,58 100,00 4,11 12,99 0,0027 100,00 0,0055



Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 867,96 0,18 100,00 0,013

MURS I
PANTALLES

867,96 0,18 100,00 0,013

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031

MURS I
PANTALLES

0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 3,21
6,64E-

04
100,00 0,024 0,89

1,84E-
04

100,00 0,0065

MURS I
PANTALLES

3,21
6,64E-

04
100,00 0,024 0,89

1,84E-
04

100,00 0,0065

Embalatge (volum)
m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,060
1,24E-

05
100,00 0,088 0,0053

1,11E-
06

100,00 0,0078

MURS I
PANTALLES

0,060
1,24E-

05
100,00 0,088 0,0053

1,11E-
06

100,00 0,0078

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 895.713,56 185,44 100,00 3,85 248.809,32 51,51 100,00 3,85

Fabricació 895.624,46 185,42 99,99 3,85 248.784,57 51,51 99,99 3,85

Construcció 89,10 0,018 0,0099
3,83E-

04
24,75 0,0051 0,0099

3,83E-
04

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 94.610,35 19,59 100,00 3,73

Fabricació 94.597,36 19,58 99,99 3,73

Construcció 12,99 0,0027 0,014
5,13E-

04

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 18.411,41 3,81 100,00 0,58

Residus d'obra. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

no especials 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

170407 (metalls barrejats) 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

170405 (ferro i acer) 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031 867,96 0,18 100,00 0,013

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

especials 0,060
1,24E-

05
91,84 0,088 3,21

6,64E-
04

78,29 0,024

no especials 0,0053 1,11E- 8,16 0,0078 0,89 1,84E- 21,71 0,0065
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Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0053
1,10E-

06
8,08 0,0077 0,88

1,83E-
04

21,51 0,0065

170201 (fusta)
5,28E-

05
1,09E-

08
0,081

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,19

5,81E-
05

170203 (plàstic)
4,34E-

07
8,99E-

11
6,64E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0096

2,90E-
06

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,060
1,24E-

05
91,84 0,088 3,21

6,64E-
04

78,29 0,024

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0053
1,10E-

06
8,08 0,0077 0,88

1,83E-
04

21,51 0,0065

150102 (envasos de plàstic)
4,34E-

07
8,99E-

11
6,64E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0096

2,90E-
06

150103 (envasos de fusta)
5,28E-

05
1,09E-

08
0,081

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,19

5,81E-
05

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,060
1,24E-

05
91,84 0,088 3,21

6,64E-
04

78,29 0,024

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,065
1,36E-

05
100,00 0,096 4,10

8,49E-
04

100,00 0,030

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm
(*)

0,0015
3,19E-

07
2,36 0,0023 0,088

1,82E-
05

2,15
6,45E-

04

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,059
1,21E-

05
89,48 0,086 3,12

6,46E-
04

76,14 0,023

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0053
1,10E-

06
8,08 0,0077 0,88

1,83E-
04

21,51 0,0065

film polietilè 25 micres
4,34E-

07
8,99E-

11
6,64E-

04
6,36E-

07
3,95E-

04
8,18E-

08
0,0096

2,90E-
06

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg
5,28E-

05
1,09E-

08
0,081

7,73E-
05

0,0079
1,64E-

06
0,19

5,81E-
05

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 18.411,41 3,81 100,00 0,58

Armadura per a murs de contenció AP500 SD, 
d'una a

18.392,53 3,81 99,90 0,58

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 
16 mm d

18,88 0,0039 0,10 5,95E-04



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 895.624,46 185,42 100,00 4,02 89,10 0,018 100,00 0,0093

Armadura per a murs de
contenció AP500 SD, d'una a

645.847,34 133,71 72,11 2,90

Ancoratge amb acer en barres 
corrugades de 16 mm d

676,80 0,14 0,076 0,0030 89,10 0,018 100,00 0,0093

Formigó per a murs de
contenció de 3 m d'alçària c

219.742,55 45,49 24,54 0,99

Muntatge i desmuntatge d'una 
cara d'encofrat amb t

12.850,57 2,66 1,43 0,058

Muntatge i desmuntatge d'una 
cara d'encofrat amb t

16.507,21 3,42 1,84 0,074

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 94.597,36 19,58 100,00 4,11 12,99 0,0027 100,00 0,0055

Armadura per a murs de
contenció AP500 SD, d'una a

52.030,02 10,77 55,00 2,26

Ancoratge amb acer en barres 
corrugades de 16 mm d

59,36 0,012 0,063 0,0026 12,99 0,0027 100,00 0,0055

Formigó per a murs de
contenció de 3 m d'alçària c

40.808,97 8,45 43,14 1,77

Muntatge i desmuntatge d'una 
cara d'encofrat amb t

721,70 0,15 0,76 0,031

Muntatge i desmuntatge d'una 
cara d'encofrat amb t

977,32 0,20 1,03 0,043

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 867,96 0,18 100,00 0,013

Armadura per a 
murs de contenció 
AP500 SD, d'una a

867,96 0,18 100,00 0,013

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031

Armadura per a 
murs de contenció 
AP500 SD, d'una a

0,14
2,87E-

05
100,00 0,0031

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 3,21
6,64E-

04
100,00 0,024 0,89

1,84E-
04

100,00 0,0065

Ancoratge amb 
acer en barres 1,82E- 6,45E- 1,72E- 6,10E-

corrugades de 16 
mm d

0,088
05

2,74
04

0,0083
06

0,93
05

Muntatge i 
desmuntatge d'una 
cara d'encofrat 
amb t

1,22
2,53E-

04
38,11 0,0090 0,39

8,14E-
05

44,19 0,0029

Muntatge i 
desmuntatge d'una 
cara d'encofrat 
amb t

1,90
3,93E-

04
59,15 0,014 0,49

1,01E-
04

54,88 0,0036

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,060
1,24E-

05
100,00 0,088 0,0053

1,11E-
06

100,00 0,0078

Ancoratge amb 
acer en barres 
corrugades de 16 
mm d

0,0015
3,19E-

07
2,57 0,0023 5,32E-05

1,10E-
08

1,00
7,80E-

05

Muntatge i 
desmuntatge d'una 
cara d'encofrat 
amb t

0,023
4,75E-

06
38,18 0,034 0,0024

4,89E-
07

44,16 0,0035

Muntatge i 
desmuntatge d'una 
cara d'encofrat 
amb t

0,036
7,37E-

06
59,26 0,052 0,0029

6,07E-
07

54,84 0,0043



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 7.941.491,06 1.644,11 100,00 34,16 2.205.969,74 456,70 100,00 34,16

Fabricació 7.940.751,79 1.643,95 99,99 34,16 2.205.764,39 456,65 99,99 34,16

Construcció 739,28 0,15 0,0093 0,0032 205,35 0,043 0,0093 0,0032

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 810.972,88 167,89 100,00 32,00

Fabricació 810.865,09 167,87 99,99 32,00

Construcció 107,79 0,022 0,013 0,0043

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 138.973,20 28,77 100,00 4,38

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,98 0,0012 100,00 0,13 10.700,57 2,22 100,00 0,17

inerts 1,11
2,30E-

04
18,56 0,025 1.259,01 0,26 11,77 0,020

no especials 4,87 0,0010 81,44 0,11 9.441,56 1,95 88,23 0,15

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,98 0,0012 100,00 0,13 10.700,57 2,22 100,00 0,17

170101 (formigó) 0,17
3,61E-

05
2,92 0,0039 279,03 0,058 2,61 0,0043

170103 (teules i materials ceràmics) 0,93
1,94E-

04
15,64 0,021 979,99 0,20 9,16 0,015

170201 (fusta) 2,85
5,91E-

04
47,72 0,064 1.711,68 0,35 16,00 0,027

170407 (metalls barrejats) 1,99
4,12E-

04
33,32 0,044 7.729,63 1,60 72,24 0,12

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,024
5,00E-

06
0,40

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0023

3,74E-
06

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,98 0,0012 100,00 0,13 10.700,57 2,22 100,00 0,17

170101 (formigó) 0,17
3,61E-

05
2,92 0,0039 279,03 0,058 2,61 0,0043

170102 (maons) 0,93
1,94E-

04
15,64 0,021 979,99 0,20 9,16 0,015

170201 (fusta) 2,85
5,91E-

04
47,72 0,064 1.711,68 0,35 16,00 0,027

170405 (ferro i acer) 1,99
4,12E-

04
33,32 0,044 7.729,63 1,60 72,24 0,12

170604 (materials d'aïllament que no contenen
amia

0,024
5,00E-

06
0,40

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0023

3,74E-
06

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,51
1,06E-

04
100,00 0,75 80,58 0,017 100,00 0,59

especials 0,17
3,62E-

05
34,11 0,26 9,33 0,0019 11,58 0,068

no especials 0,34
6,99E-

05
65,89 0,49 71,25 0,015 88,42 0,52

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,51
1,06E-

04
100,00 0,75 80,58 0,017 100,00 0,59

150101 (envasos de paper i cartró) 0,023
4,80E-

06
4,53 0,034 11,54 0,0024 14,33 0,085

170201 (fusta) 0,31
6,45E-

05
60,87 0,46 57,43 0,012 71,28 0,42

170203 (plàstic) 0,0025
5,17E-

07
0,49 0,0037 2,27

4,70E-
04

2,82 0,017

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,17
3,62E-

05
34,11 0,26 9,33 0,0019 11,58 0,068

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,51
1,06E-

04
100,00 0,75 80,58 0,017 100,00 0,59

150101 (envasos de paper i cartró) 0,023
4,80E-

06
4,53 0,034 11,54 0,0024 14,33 0,085

150102 (envasos de plàstic) 0,0025
5,17E-

07
0,49 0,0037 2,27

4,70E-
04

2,82 0,017

150103 (envasos de fusta) 0,31
6,45E-

05
60,87 0,46 57,43 0,012 71,28 0,42

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,17
3,62E-

05
34,11 0,26 9,33 0,0019 11,58 0,068

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,51
1,06E-

04
100,00 0,75 80,58 0,017 100,00 0,59

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,0048
9,96E-

07
0,94 0,0070 0,27

5,68E-
05

0,34 0,0020

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*) 0,17
3,52E-

05
33,17 0,25 9,06 0,0019 11,24 0,066

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,015
3,12E-

06
2,94 0,022 2,51

5,20E-
04

3,12 0,018

film polietilè 25 micres 0,0025
5,17E-

07
0,49 0,0037 2,27

4,70E-
04

2,82 0,017

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
2,82E-

06
5,83E-

10
5,50E-

04
4,13E-

06
1,22E-04

2,52E-
08

1,51E-
04

8,93E-
07

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,027 5,66E- 5,33 0,040 4,10 8,48E- 5,08 0,030
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palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,28
5,89E-

05
55,54 0,42 53,34 0,011 66,19 0,39

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,0081
1,68E-

06
1,59 0,012 9,03 0,0019 11,21 0,066

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 138.973,20 28,77 100,00 4,38

ESTRUCTURA METÀL·LICA 428,90 0,089 0,31 0,014

ESCALES I RAMPES 5.756,89 1,19 4,14 0,18

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 110.902,62 22,96 79,80 3,49

ESTRUCTURA DE FÀBRICA 21.884,79 4,53 15,75 0,69



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 7.940.751,79 1.643,95 100,00 35,63 739,28 0,15 100,00 0,077

ESTRUCTURA METÀL·LICA 18.051,59 3,74 0,23 0,081 709,27 0,15 95,94 0,074

ESCALES I RAMPES 157.811,65 32,67 1,99 0,71

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 7.712.007,01 1.596,60 97,12 34,60

ESTRUCTURA DE FÀBRICA 52.881,53 10,95 0,67 0,24 30,00 0,0062 4,06 0,0031

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 810.865,09 167,87 100,00 35,27 107,79 0,022 100,00 0,046

ESTRUCTURA METÀL·LICA 1.762,24 0,36 0,22 0,077 103,41 0,021 95,94 0,044

ESCALES I RAMPES 16.003,65 3,31 1,97 0,70

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 788.494,29 163,24 97,24 34,29

ESTRUCTURA DE FÀBRICA 4.604,92 0,95 0,57 0,20 4,37
9,06E-

04
4,06 0,0019

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 1.259,01 0,26 100,00 0,020 9.441,56 1,95 100,00 0,15

ESCALES I
RAMPES

351,78 0,073 3,73 0,0055

ESTRUCTURA 
DE FORMIGÓ

9.089,78 1,88 96,27 0,14

ESTRUCTURA 
DE FÀBRICA

1.259,01 0,26 100,00 0,020

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 1,11
2,30E-

04
100,00 0,025 4,87 0,0010 100,00 0,11

ESCALES I
RAMPES

0,35
7,31E-

05
7,25 0,0079

ESTRUCTURA 
DE FORMIGÓ

4,52
9,35E-

04
92,75 0,10

ESTRUCTURA 
DE FÀBRICA

1,11
2,30E-

04
100,00 0,025

Embalatge
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 9,33 0,0019 100,00 0,068 71,25 0,015 100,00 0,52

ESTRUCTURA
METÀL·LICA

0,27
5,68E-

05
2,94 0,0020 0,027

5,60E-
06

0,038
1,98E-

04

ESCALES I
RAMPES

0,35
7,26E-

05
3,76 0,0026 0,050

1,04E-
05

0,071
3,70E-

04

ESTRUCTURA 
DE FORMIGÓ

8,71 0,0018 93,30 0,064 3,33
6,90E-

04
4,67 0,024

ESTRUCTURA 
DE FÀBRICA

1,22E-04
2,52E-

08
0,0013

8,93E-
07

67,84 0,014 95,22 0,50

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,17
3,62E-

05
100,00 0,26 0,34

6,99E-
05

100,00 0,49

ESTRUCTURA
METÀL·LICA

0,0048
9,96E-

07
2,75 0,0070 1,73E-04

3,58E-
08

0,051
2,53E-

04

ESCALES I
RAMPES

0,0066
1,36E-

06
3,77 0,0096 3,03E-04

6,27E-
08

0,090
4,43E-

04

ESTRUCTURA 
DE FORMIGÓ

0,16
3,38E-

05
93,48 0,24 0,019

3,87E-
06

5,54 0,027

ESTRUCTURA 
DE FÀBRICA

2,82E-06
5,83E-

10
0,0016

4,13E-
06

0,32
6,59E-

05
94,32 0,47



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 18.760,87 3,88 100,00 0,081 5.211,35 1,08 100,00 0,081

Fabricació 18.051,59 3,74 96,22 0,078 5.014,33 1,04 96,22 0,078

Construcció 709,27 0,15 3,78 0,0031 197,02 0,041 3,78 0,0031

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 1.865,65 0,39 100,00 0,074

Fabricació 1.762,24 0,36 94,46 0,070

Construcció 103,41 0,021 5,54 0,0041

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 428,90 0,089 100,00 0,014

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,03E-

06
100,00 0,0073 0,30

6,24E-
05

100,00 0,0022

especials 0,0048
9,96E-

07
96,53 0,0070 0,27

5,68E-
05

91,03 0,0020

no especials
1,73E-

04
3,58E-

08
3,47

2,53E-
04

0,027
5,60E-

06
8,97

1,98E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,03E-

06
100,00 0,0073 0,30

6,24E-
05

100,00 0,0022

170201 (fusta)
1,72E-

04
3,55E-

08
3,44

2,51E-
04

0,026
5,33E-

06
8,54

1,89E-
04

170203 (plàstic)
1,41E-

06
2,92E-

10
0,028

2,07E-
06

0,0013
2,66E-

07
0,43

9,43E-
06

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,0048
9,96E-

07
96,53 0,0070 0,27

5,68E-
05

91,03 0,0020

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,03E-

06
100,00 0,0073 0,30

6,24E-
05

100,00 0,0022

150102 (envasos de plàstic)
1,41E-

06
2,92E-

10
0,028

2,07E-
06

0,0013
2,66E-

07
0,43

9,43E-
06

150103 (envasos de fusta)
1,72E-

04
3,55E-

08
3,44

2,51E-
04

0,026
5,33E-

06
8,54

1,89E-
04

150110* (envasos amb restes de substàncies 9,96E- 5,68E-

perillo 0,0048 07 96,53 0,0070 0,27 05 91,03 0,0020

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,03E-

06
100,00 0,0073 0,30

6,24E-
05

100,00 0,0022

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm
(*)

0,0048
9,96E-

07
96,53 0,0070 0,27

5,68E-
05

91,03 0,0020

film polietilè 25 micres
1,41E-

06
2,92E-

10
0,028

2,07E-
06

0,0013
2,66E-

07
0,43

9,43E-
06

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg
1,72E-

04
3,55E-

08
3,44

2,51E-
04

0,026
5,33E-

06
8,54

1,89E-
04

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ESTRUCTURA > ESTRUCTURA SOBRE RASANT > 

                ESTRUCTURA METÀL·LICA



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 428,90 0,089 100,00 0,014

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a 
pilars fo

423,70 0,088 98,79 0,013

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt i 2,69 5,58E-04 0,63 8,49E-05

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt 2,51 5,19E-04 0,58 7,90E-05

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 18.051,59 3,74 100,00 0,081 709,27 0,15 100,00 0,074

Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a pilars fo

17.583,55 3,64 97,41 0,079 709,27 0,15 100,00 0,074

Pintat de biga d'un sol perfil 
d'acer a l'esmalt i

242,45 0,050 1,34 0,0011

Pintat de pilar d'un sol perfil 
d'acer a l'esmalt

225,59 0,047 1,25 0,0010

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 1.762,24 0,36 100,00 0,077 103,41 0,021 100,00 0,044

Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a pilars fo

1.693,11 0,35 96,08 0,074 103,41 0,021 100,00 0,044

Pintat de biga d'un sol perfil 
d'acer a l'esmalt i

35,81 0,0074 2,03 0,0016

Pintat de pilar d'un sol perfil 
d'acer a l'esmalt

33,32 0,0069 1,89 0,0014



Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 0,27
5,68E-

05
100,00 0,0020 0,027

5,60E-
06

100,00
1,98E-

04

Pintat de biga d'un 
sol perfil d'acer a 
l'esmalt i

0,14
2,94E-

05
51,80 0,0010 0,014

2,90E-
06

51,80
1,03E-

04

Pintat de pilar d'un 
sol perfil d'acer a 
l'esmalt

0,13
2,74E-

05
48,20

9,71E-
04

0,013
2,70E-

06
48,20

9,56E-
05

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,0048
9,96E-

07
100,00 0,0070 1,73E-04

3,58E-
08

100,00
2,53E-

04

Pintat de biga d'un 
sol perfil d'acer a 
l'esmalt i

0,0025
5,16E-

07
51,80 0,0037 8,96E-05

1,86E-
08

51,80
1,31E-

04

Pintat de pilar d'un 
sol perfil d'acer a 
l'esmalt

0,0023
4,80E-

07
48,20 0,0034 8,34E-05

1,73E-
08

48,20
1,22E-

04

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 157.811,65 32,67 100,00 0,68 43.836,57 9,08 100,00 0,68

Fabricació 157.811,65 32,67 100,00 0,68 43.836,57 9,08 100,00 0,68

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 16.003,65 3,31 100,00 0,63

Fabricació 16.003,65 3,31 100,00 0,63

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 5.756,89 1,19 100,00 0,18

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,35
7,31E-

05
100,00 0,0079 351,78 0,073 100,00 0,0055

no especials 0,35
7,31E-

05
100,00 0,0079 351,78 0,073 100,00 0,0055

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,35
7,31E-

05
100,00 0,0079 351,78 0,073 100,00 0,0055

170201 (fusta) 0,33
6,80E-

05
93,04 0,0073 197,11 0,041 56,03 0,0031

170407 (metalls barrejats) 0,025
5,09E-

06
6,96

5,49E-
04

154,67 0,032 43,97 0,0024

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,35
7,31E-

05
100,00 0,0079 351,78 0,073 100,00 0,0055

170201 (fusta) 0,33
6,80E-

05
93,04 0,0073 197,11 0,041 56,03 0,0031

170405 (ferro i acer) 0,025
5,09E-

06
6,96

5,49E-
04

154,67 0,032 43,97 0,0024

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0069
1,43E-

06
100,00 0,010 0,40

8,31E-
05

100,00 0,0029

especials 0,0066
1,36E-

06
95,60 0,0096 0,35

7,26E-
05

87,42 0,0026

no especials 3,03E- 6,27E- 4,40 4,43E- 0,050 1,04E- 12,58 3,70E-

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ESTRUCTURA > ESTRUCTURA SOBRE RASANT > 

                ESCALES I RAMPES



04 08 04 05 04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0069
1,43E-

06
100,00 0,010 0,40

8,31E-
05

100,00 0,0029

150101 (envasos de paper i cartró)
3,03E-

04
6,27E-

08
4,40

4,43E-
04

0,050
1,04E-

05
12,58

3,70E-
04

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,0066
1,36E-

06
95,60 0,0096 0,35

7,26E-
05

87,42 0,0026

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0069
1,43E-

06
100,00 0,010 0,40

8,31E-
05

100,00 0,0029

150101 (envasos de paper i cartró)
3,03E-

04
6,27E-

08
4,40

4,43E-
04

0,050
1,04E-

05
12,58

3,70E-
04

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,0066
1,36E-

06
95,60 0,0096 0,35

7,26E-
05

87,42 0,0026

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0069
1,43E-

06
100,00 0,010 0,40

8,31E-
05

100,00 0,0029

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,0066
1,36E-

06
95,60 0,0096 0,35

7,26E-
05

87,42 0,0026

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2
3,03E-

04
6,27E-

08
4,40

4,43E-
04

0,050
1,04E-

05
12,58

3,70E-
04

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 5.756,89 1,19 100,00 0,18

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD
d'acer

3.202,13 0,66 55,62 0,10

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inc

2.554,76 0,53 44,38 0,080



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Armadura per a lloses d'estructura AP500 
SD d'acer

112.571,64 23,31 71,33 0,51

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses inc

11.810,35 2,45 7,48 0,053

Formigó per a lloses inclinades, HRA-
25/B/20/IIa,

33.429,67 6,92 21,18 0,15

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Armadura per a lloses d'estructura AP500
SD d'acer

9.068,45 1,88 56,66 0,39

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses inc

726,89 0,15 4,54 0,032

Formigó per a lloses inclinades, HRA-
25/B/20/IIa,

6.208,31 1,29 38,79 0,27

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 351,78 0,073 100,00 0,0055

Armadura per a 
lloses d'estructura 
AP500 SD d'acer

149,92 0,031 42,62 0,0023

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses inc

201,86 0,042 57,38 0,0031

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,35
7,31E-

05
100,00 0,0079

Armadura per a 
lloses d'estructura 
AP500 SD d'acer

0,024
4,96E-

06
6,79

5,35E-
04

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses inc

0,33
6,81E-

05
93,21 0,0073

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 0,35
7,26E-

05
100,00 0,0026 0,050

1,04E-
05

100,00
3,70E-

04

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses inc

0,35
7,26E-

05
100,00 0,0026 0,050

1,04E-
05

100,00
3,70E-

04

Embalatge m³ m³ % % m³ no

(volum) especials m³/m² %N %T inerts m³/m² N T especials m³/m² %N %T

TOTAL 0,0066
1,36E-

06
100,00 0,0096 3,03E-04

6,27E-
08

100,00
4,43E-

04

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses inc

0,0066
1,36E-

06
100,00 0,0096 3,03E-04

6,27E-
08

100,00
4,43E-

04



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 7.712.007,01 1.596,60 100,00 33,18 2.142.224,17 443,50 100,00 33,18

Fabricació 7.712.007,01 1.596,60 100,00 33,18 2.142.224,17 443,50 100,00 33,18

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 788.494,29 163,24 100,00 31,11

Fabricació 788.494,29 163,24 100,00 31,11

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 110.902,62 22,96 100,00 3,49

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4,52
9,35E-

04
100,00 0,10 9.089,78 1,88 100,00 0,14

no especials 4,52
9,35E-

04
100,00 0,10 9.089,78 1,88 100,00 0,14

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4,52
9,35E-

04
100,00 0,10 9.089,78 1,88 100,00 0,14

170201 (fusta) 2,52
5,23E-

04
55,90 0,056 1.514,57 0,31 16,66 0,023

170407 (metalls barrejats) 1,97
4,07E-

04
43,57 0,044 7.574,96 1,57 83,33 0,12

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,024
5,00E-

06
0,53

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0027

3,74E-
06

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4,52
9,35E-

04
100,00 0,10 9.089,78 1,88 100,00 0,14

170201 (fusta) 2,52
5,23E-

04
55,90 0,056 1.514,57 0,31 16,66 0,023

170405 (ferro i acer) 1,97
4,07E-

04
43,57 0,044 7.574,96 1,57 83,33 0,12

170604 (materials d'aïllament que no 
contenen amia

0,024
5,00E-

06
0,53

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0027

3,74E-
06

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,18 3,77E- 100,00 0,27 12,04 0,0025 100,00 0,088

05

especials 0,16
3,38E-

05
89,73 0,24 8,71 0,0018 72,33 0,064

no especials 0,019
3,87E-

06
10,27 0,027 3,33

6,90E-
04

27,67 0,024

Residus d'embalatge. Separació 
selectiva segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,18
3,77E-

05
100,00 0,27 12,04 0,0025 100,00 0,088

150101 (envasos de paper i cartró) 0,015
3,06E-

06
8,12 0,022 2,46

5,10E-
04

20,47 0,018

170201 (fusta) 0,0037
7,72E-

07
2,05 0,0055 0,70

1,45E-
04

5,81 0,0051

170203 (plàstic)
1,84E-

04
3,82E-

08
0,10

2,70E-
04

0,17
3,47E-

05
1,39 0,0012

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,16
3,38E-

05
89,73 0,24 8,71 0,0018 72,33 0,064

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,18
3,77E-

05
100,00 0,27 12,04 0,0025 100,00 0,088

150101 (envasos de paper i cartró) 0,015
3,06E-

06
8,12 0,022 2,46

5,10E-
04

20,47 0,018

150102 (envasos de plàstic)
1,84E-

04
3,82E-

08
0,10

2,70E-
04

0,17
3,47E-

05
1,39 0,0012

150103 (envasos de fusta) 0,0037
7,72E-

07
2,05 0,0055 0,70

1,45E-
04

5,81 0,0051

150110* (envasos amb restes de 
substàncies perillo

0,16
3,38E-

05
89,73 0,24 8,71 0,0018 72,33 0,064

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,18
3,77E-

05
100,00 0,27 12,04 0,0025 100,00 0,088

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,16
3,38E-

05
89,73 0,24 8,71 0,0018 72,33 0,064

cartró,simple,ona
micro,g=1,5mm,250g/m2

0,015
3,06E-

06
8,12 0,022 2,46

5,10E-
04

20,47 0,018

film polietilè 25 micres
1,84E-

04
3,82E-

08
0,10

2,70E-
04

0,17
3,47E-

05
1,39 0,0012

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,0037
7,72E-

07
2,05 0,0055 0,70

1,45E-
04

5,81 0,0051

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 110.902,62 22,96 100,00 3,49

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ESTRUCTURA > ESTRUCTURA SOBRE RASANT > 

                ESTRUCTURA DE FORMIGÓ



PILARS 7.072,13 1,46 6,38 0,22

BIGUES 20.528,75 4,25 18,51 0,65

SOSTRE 67.733,80 14,02 61,08 2,13

MURS 15.567,93 3,22 14,04 0,49

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

PILARS 325.714,75 67,43 4,22 1,46

BIGUES 678.931,92 140,56 8,80 3,05

SOSTRE 5.936.340,50 1.228,98 76,98 26,63

MURS 771.019,83 159,62 10,00 3,46

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

PILARS 32.249,68 6,68 4,09 1,40

BIGUES 64.563,43 13,37 8,19 2,81

SOSTRE 609.093,65 126,10 77,25 26,49

MURS 82.587,53 17,10 10,47 3,59

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 9.089,78 1,88 100,00 0,14

PILARS 320,31 0,066 3,52 0,0050

BIGUES 1.537,83 0,32 16,92 0,024

SOSTRE 6.520,03 1,35 71,73 0,10

MURS 711,61 0,15 7,83 0,011

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 4,52
9,35E-

04
100,00 0,10

PILARS 0,051
1,06E-

05
1,13 0,0011

BIGUES 1,37
2,84E-

04
30,33 0,031

SOSTRE 2,98
6,17E-

04
66,02 0,067

MURS 0,11
2,36E-

05
2,52 0,0025

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m²
%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 8,71 0,0018 100,00 0,064 3,33
6,90E-

04
100,00 0,024

PILARS 2,83
5,85E-

04
32,48 0,021

BIGUES 3,25
6,73E-

04
37,32 0,024 0,52

1,08E-
04

15,68 0,0038

SOSTRE 2,63
5,44E-

04
30,20 0,019 1,97

4,09E-
04

59,26 0,014

MURS 0,83
1,73E-

04
25,05 0,0061



Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,16
3,38E-

05
100,00 0,24 0,019

3,87E-
06

100,00 0,027

PILARS 0,053
1,10E-

05
32,48 0,078

BIGUES 0,061
1,26E-

05
37,32 0,089 0,0031

6,49E-
07

16,76 0,0046

SOSTRE 0,049
1,02E-

05
30,20 0,072 0,011

2,19E-
06

56,46 0,015

MURS 0,0050
1,04E-

06
26,78 0,0073

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 325.714,75 67,43 100,00 1,40 90.476,32 18,73 100,00 1,40

Fabricació 325.714,75 67,43 100,00 1,40 90.476,32 18,73 100,00 1,40

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 32.249,68 6,68 100,00 1,27

Fabricació 32.249,68 6,68 100,00 1,27

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 7.072,13 1,46 100,00 0,22

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 

per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011 320,31 0,066 100,00 0,0050

no especials 0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011 320,31 0,066 100,00 0,0050

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011 320,31 0,066 100,00 0,0050

170407 (metalls barrejats) 0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011 320,31 0,066 100,00 0,0050

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011 320,31 0,066 100,00 0,0050

170405 (ferro i acer) 0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011 320,31 0,066 100,00 0,0050

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,053
1,10E-

05
100,00 0,078 2,83

5,85E-
04

100,00 0,021

especials 0,053
1,10E-

05
100,00 0,078 2,83

5,85E-
04

100,00 0,021

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,053
1,10E-

05
100,00 0,078 2,83

5,85E-
04

100,00 0,021

170903* (residus barrejats de construcció i 0,053 1,10E- 100,00 0,078 2,83 5,85E- 100,00 0,021
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demoli 05 04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,053
1,10E-

05
100,00 0,078 2,83

5,85E-
04

100,00 0,021

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,053
1,10E-

05
100,00 0,078 2,83

5,85E-
04

100,00 0,021

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,053
1,10E-

05
100,00 0,078 2,83

5,85E-
04

100,00 0,021

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*) 0,053
1,10E-

05
100,00 0,078 2,83

5,85E-
04

100,00 0,021

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 7.072,13 1,46 100,00 0,22

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en 
barres c

6.796,74 1,41 96,11 0,21

Pintat de superfícies de formigó vist, amb
pintura

274,65 0,057 3,88 0,0087

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb 
bastidors me

0,74 1,54E-04 0,010 2,34E-05



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en 
barres c

238.613,22 49,40 73,26 1,07

Pintat de superfícies de formigó vist, amb
pintura

6.783,93 1,40 2,08 0,030

Formigó per a pilars, HRA-25/B/20/IIa, de
consistè

53.468,64 11,07 16,42 0,24

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb 
bastidors me

26.848,96 5,56 8,24 0,12

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en
barres c

19.223,05 3,98 59,61 0,84

Pintat de superfícies de formigó vist, amb
pintura

999,95 0,21 3,10 0,043

Formigó per a pilars, HRA-25/B/20/IIa, de
consistè

9.929,80 2,06 30,79 0,43

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb 
bastidors me

2.096,87 0,43 6,50 0,091

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 320,31 0,066 100,00 0,0050

Armadura per a 
pilars AP500 SD 
d'acer en barres c

320,31 0,066 100,00 0,0050

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011

Armadura per a 
pilars AP500 SD 
d'acer en barres c

0,051
1,06E-

05
100,00 0,0011

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 2,83
5,85E-

04
100,00 0,021

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat amb 
bastidors me

2,83
5,85E-

04
100,00 0,021

Embalatge (volum)
m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,053
1,10E-

05
100,00 0,078

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat amb 
bastidors me

0,053
1,10E-

05
100,00 0,078



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 678.931,92 140,56 100,00 2,92 188.592,20 39,04 100,00 2,92

Fabricació 678.931,92 140,56 100,00 2,92 188.592,20 39,04 100,00 2,92

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 64.563,43 13,37 100,00 2,55

Fabricació 64.563,43 13,37 100,00 2,55

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 20.528,75 4,25 100,00 0,65

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,37
2,84E-

04
100,00 0,031 1.537,83 0,32 100,00 0,024

no especials 1,37
2,84E-

04
100,00 0,031 1.537,83 0,32 100,00 0,024

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,37
2,84E-

04
100,00 0,031 1.537,83 0,32 100,00 0,024

170201 (fusta) 1,24
2,58E-

04
90,87 0,028 746,84 0,15 48,56 0,012

170407 (metalls barrejats) 0,12
2,59E-

05
9,13 0,0028 790,98 0,16 51,44 0,012

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,37
2,84E-

04
100,00 0,031 1.537,83 0,32 100,00 0,024

170201 (fusta) 1,24
2,58E-

04
90,87 0,028 746,84 0,15 48,56 0,012

170405 (ferro i acer) 0,12
2,59E-

05
9,13 0,0028 790,98 0,16 51,44 0,012

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,064
1,33E-

05
100,00 0,094 3,77

7,81E-
04

100,00 0,028

especials 0,061
1,26E-

05
95,11 0,089 3,25

6,73E-
04

86,15 0,024

no especials 0,0031 6,49E- 4,89 0,0046 0,52 1,08E- 13,85 0,0038

07 04

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,064
1,33E-

05
100,00 0,094 3,77

7,81E-
04

100,00 0,028

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0031
6,49E-

07
4,89 0,0046 0,52

1,08E-
04

13,85 0,0038

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,061
1,26E-

05
95,11 0,089 3,25

6,73E-
04

86,15 0,024

Residus d'embalatge. Separació 
selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,064
1,33E-

05
100,00 0,094 3,77

7,81E-
04

100,00 0,028

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0031
6,49E-

07
4,89 0,0046 0,52

1,08E-
04

13,85 0,0038

150110* (envasos amb restes de 
substàncies perillo

0,061
1,26E-

05
95,11 0,089 3,25

6,73E-
04

86,15 0,024

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,064
1,33E-

05
100,00 0,094 3,77

7,81E-
04

100,00 0,028

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,061
1,26E-

05
95,11 0,089 3,25

6,73E-
04

86,15 0,024

cartró,simple,ona
micro,g=1,5mm,250g/m2

0,0031
6,49E-

07
4,89 0,0046 0,52

1,08E-
04

13,85 0,0038
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Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 20.528,75 4,25 100,00 0,65

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en 
barres co

15.799,78 3,27 76,96 0,50

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler 
de fu

4.728,97 0,98 23,04 0,15

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer 
en barres co

555.120,30 114,93 81,76 2,49

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb 
tauler de fu

28.141,60 5,83 4,14 0,13

Formigó per a bigues, HRA-25/B/20/IIa, 
de consistè

95.670,03 19,81 14,09 0,43

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer 
en barres co

44.719,95 9,26 69,27 1,95

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb 
tauler de fu

2.076,36 0,43 3,22 0,090

Formigó per a bigues, HRA-25/B/20/IIa, 
de consistè

17.767,13 3,68 27,52 0,77

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 1.537,83 0,32 100,00 0,024

Armadura per a 
bigues AP500 SD 
d'acer en barres co

741,82 0,15 48,24 0,011

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat amb 
tauler de fu

796,01 0,16 51,76 0,012

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 1,37
2,84E-

04
100,00 0,031

Armadura per a 
bigues AP500 SD 
d'acer en barres co

0,12
2,46E-

05
8,66 0,0026

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat amb 
tauler de fu

1,25
2,59E-

04
91,34 0,028

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 3,25
6,73E-

04
100,00 0,024 0,52

1,08E-
04

100,00 0,0038

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat amb 
tauler de fu

3,25
6,73E-

04
100,00 0,024 0,52

1,08E-
04

100,00 0,0038

m³ m³ % % m³ no



Embalatge (volum) especials m³/m² %N %T inerts m³/m² N T especials m³/m² %N %T

TOTAL 0,061
1,26E-

05
100,00 0,089 0,0031

6,49E-
07

100,00 0,0046

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat amb 
tauler de fu

0,061
1,26E-

05
100,00 0,089 0,0031

6,49E-
07

100,00 0,0046 Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 5.936.340,50 1.228,98 100,00 25,54 1.648.983,47 341,38 100,00 25,54

Fabricació 5.936.340,50 1.228,98 100,00 25,54 1.648.983,47 341,38 100,00 25,54

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 609.093,65 126,10 100,00 24,03

Fabricació 609.093,65 126,10 100,00 24,03

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 67.733,80 14,02 100,00 2,13

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,98
6,17E-

04
100,00 0,067 6.520,03 1,35 100,00 0,10

no especials 2,98
6,17E-

04
100,00 0,067 6.520,03 1,35 100,00 0,10

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,98
6,17E-

04
100,00 0,067 6.520,03 1,35 100,00 0,10

170201 (fusta) 1,28
2,65E-

04
42,92 0,029 767,73 0,16 11,77 0,012

170407 (metalls barrejats) 1,68
3,47E-

04
56,27 0,037 5.752,06 1,19 88,22 0,089

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,024
5,00E-

06
0,81

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0037

3,74E-
06

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,98
6,17E-

04
100,00 0,067 6.520,03 1,35 100,00 0,10

170201 (fusta) 1,28
2,65E-

04
42,92 0,029 767,73 0,16 11,77 0,012

170405 (ferro i acer) 1,68
3,47E-

04
56,27 0,037 5.752,06 1,19 88,22 0,089

170604 (materials d'aïllament que no 
contenen amia

0,024
5,00E-

06
0,81

5,39E-
04

0,24
5,00E-

05
0,0037

3,74E-
06

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,060 1,24E- 100,00 0,088 4,60 9,53E- 100,00 0,034
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05 04

especials 0,049
1,02E-

05
82,37 0,072 2,63

5,44E-
04

57,12 0,019

no especials 0,011
2,19E-

06
17,63 0,015 1,97

4,09E-
04

42,88 0,014

Residus d'embalatge. Separació 
selectiva segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,060
1,24E-

05
100,00 0,088 4,60

9,53E-
04

100,00 0,034

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0066
1,37E-

06
11,09 0,0097 1,11

2,29E-
04

24,04 0,0081

170201 (fusta) 0,0037
7,72E-

07
6,23 0,0055 0,70

1,45E-
04

15,20 0,0051

170203 (plàstic)
1,84E-

04
3,82E-

08
0,31

2,70E-
04

0,17
3,47E-

05
3,64 0,0012

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,049
1,02E-

05
82,37 0,072 2,63

5,44E-
04

57,12 0,019

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,060
1,24E-

05
100,00 0,088 4,60

9,53E-
04

100,00 0,034

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0066
1,37E-

06
11,09 0,0097 1,11

2,29E-
04

24,04 0,0081

150102 (envasos de plàstic)
1,84E-

04
3,82E-

08
0,31

2,70E-
04

0,17
3,47E-

05
3,64 0,0012

150103 (envasos de fusta) 0,0037
7,72E-

07
6,23 0,0055 0,70

1,45E-
04

15,20 0,0051

150110* (envasos amb restes de 
substàncies perillo

0,049
1,02E-

05
82,37 0,072 2,63

5,44E-
04

57,12 0,019

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,060
1,24E-

05
100,00 0,088 4,60

9,53E-
04

100,00 0,034

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm
(*)

0,049
1,02E-

05
82,37 0,072 2,63

5,44E-
04

57,12 0,019

cartró,simple,ona
micro,g=1,5mm,250g/m2

0,0066
1,37E-

06
11,09 0,0097 1,11

2,29E-
04

24,04 0,0081

film polietilè 25 micres
1,84E-

04
3,82E-

08
0,31

2,70E-
04

0,17
3,47E-

05
3,64 0,0012

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,0037
7,72E-

07
6,23 0,0055 0,70

1,45E-
04

15,20 0,0051

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 67.733,80 14,02 100,00 2,13

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD
d'acer

31.837,91 6,59 47,00 1,00

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses, a

12.687,31 2,63 18,73 0,40

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses, a

6.288,12 1,30 9,28 0,20

Formació de junt de dilatació, en peces
formigonad

3,26 6,75E-04 0,0048 1,03E-04

Pintat de superfícies de formigó vist, amb
pintura

90,22 0,019 0,13 0,0028

Armadura per a sostre nervat reticular AP500 
T amb

11.256,44 2,33 16,62 0,35

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
ner

5.570,54 1,15 8,22 0,18

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Armadura per a lloses d'estructura 
AP500 SD d'acer

1.119.270,79 231,72 18,85 5,02

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per 
a lloses, a

12.713,35 2,63 0,21 0,057

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per 
a lloses, a

29.983,67 6,21 0,51 0,13

Formació de junt de dilatació, en 
peces formigonad

381,30 0,079 0,0064 0,0017

Pintat de superfícies de formigó vist, 
amb pintura

2.228,38 0,46 0,038 0,0100

Formigó per a sostre nervat reticular,
HRA-25/B/20

896.730,38 185,65 15,11 4,02

Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 S d'a

2.967.827,42 614,42 49,99 13,32

Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 T amb

394.364,70 81,64 6,64 1,77

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per 
a sostre ner

180.479,32 37,36 3,04 0,81

Formigó per a lloses, HRA-
25/B/20/IIa, de consistè

332.361,19 68,81 5,60 1,49

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Armadura per a lloses d'estructura 
AP500 SD d'acer

90.165,24 18,67 14,80 3,92

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per 
a lloses, a

904,84 0,19 0,15 0,039

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per 
a lloses, a

1.870,47 0,39 0,31 0,081

Formació de junt de dilatació, en 



peces formigonad 56,28 0,012 0,0092 0,0024

Pintat de superfícies de formigó vist, 
amb pintura

328,46 0,068 0,054 0,014

Formigó per a sostre nervat reticular,
HRA-25/B/20

166.534,16 34,48 27,34 7,24

Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 S d'a

239.087,14 49,50 39,25 10,40

Armadura per a sostre nervat reticular 
AP500 T amb

31.771,46 6,58 5,22 1,38

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per 
a sostre ner

16.651,92 3,45 2,73 0,72

Formigó per a lloses, HRA-
25/B/20/IIa, de consistè

61.723,67 12,78 10,13 2,68

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 6.520,03 1,35 100,00 0,10

Armadura per a 
lloses d'estructura 
AP500 SD d'acer

1.490,64 0,31 22,86 0,023

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

429,40 0,089 6,59 0,0067

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

385,54 0,080 5,91 0,0060

Formació de junt 
de dilatació, en 
peces formigonad

0,24
5,00E-

05
0,0037

3,74E-
06

Armadura per a 
sostre nervat 
reticular AP500 S
d'a

3.970,44 0,82 60,90 0,062

Armadura per a 
sostre nervat 
reticular AP500 T
amb

186,82 0,039 2,87 0,0029

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
sostre ner

56,95 0,012 0,87
8,82E-

04

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 2,98
6,17E-

04
100,00 0,067

Armadura per a 
lloses d'estructura 
AP500 SD d'acer

0,24
4,93E-

05
7,99 0,0053

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

0,66
1,37E-

04
22,21 0,015

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

0,62
1,29E-

04
20,92 0,014

Formació de junt 
de dilatació, en 
peces formigonad

0,024
5,00E-

06
0,81

5,39E-
04

Armadura per a 
sostre nervat 
reticular AP500 S
d'a

0,63
1,31E-

04
21,29 0,014

Armadura per a 
sostre nervat 
reticular AP500 T
amb

0,79
1,64E-

04
26,53 0,018

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
sostre ner

0,0074
1,53E-

06
0,25

1,65E-
04

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m²
%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 2,63
5,44E-

04
100,00 0,019 1,97

4,09E-
04

100,00 0,014

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

1,72
3,55E-

04
65,27 0,013 0,37

7,67E-
05

18,76 0,0027

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

0,91
1,89E-

04
34,73 0,0067 0,13

2,72E-
05

6,65
9,64E-

04

Formació de junt 
de dilatació, en 
peces formigonad

0,87
1,80E-

04
43,94 0,0064

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
sostre ner

0,61
1,25E-

04
30,65 0,0044

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,049
1,02E-

05
100,00 0,072 0,011

2,19E-
06

100,00 0,015



Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

0,032
6,67E-

06
65,27 0,047 0,0022

4,60E-
07

21,05 0,0033

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

0,017
3,55E-

06
34,73 0,025 7,88E-04

1,63E-
07

7,47 0,0012

Formació de junt 
de dilatació, en 
peces formigonad

0,0039
8,11E-

07
37,09 0,0057

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
sostre ner

0,0036
7,52E-

07
34,39 0,0053

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 771.019,83 159,62 100,00 3,32 214.172,17 44,34 100,00 3,32

Fabricació 771.019,83 159,62 100,00 3,32 214.172,17 44,34 100,00 3,32

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 82.587,53 17,10 100,00 3,26

Fabricació 82.587,53 17,10 100,00 3,26

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 15.567,93 3,22 100,00 0,49

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025 711,61 0,15 100,00 0,011

no especials 0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025 711,61 0,15 100,00 0,011

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025 711,61 0,15 100,00 0,011

170407 (metalls barrejats) 0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025 711,61 0,15 100,00 0,011

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025 711,61 0,15 100,00 0,011

170405 (ferro i acer) 0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025 711,61 0,15 100,00 0,011

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073 0,83

1,73E-
04

100,00 0,0061

no especials 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073 0,83

1,73E-
04

100,00 0,0061

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073 0,83

1,73E-
04

100,00 0,0061

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0050 1,04E- 100,00 0,0073 0,83 1,73E- 100,00 0,0061
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Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073 0,83

1,73E-
04

100,00 0,0061

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073 0,83

1,73E-
04

100,00 0,0061

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073 0,83

1,73E-
04

100,00 0,0061

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073 0,83

1,73E-
04

100,00 0,0061

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 15.567,93 3,22 100,00 0,49

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en 
barres corru

15.198,89 3,15 97,63 0,48

Pintat de superfícies de formigó vist, amb
pintura

369,04 0,076 2,37 0,012



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en 
barres corru

534.321,42 110,62 69,30 2,40

Pintat de superfícies de formigó vist, amb
pintura

9.115,34 1,89 1,18 0,041

Formigó per a mur, HRA-25/B/20/IIa, de
consistènci

194.666,72 40,30 25,25 0,87

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb

1.522,43 0,32 0,20 0,0068

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb

31.393,92 6,50 4,07 0,14

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%
N

%
T

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en
barres corru

43.043,40 8,91 52,12 1,87

Pintat de superfícies de formigó vist, amb
pintura

1.343,60 0,28 1,63 0,058

Formigó per a mur, HRA-25/B/20/IIa, de
consistènci

36.152,07 7,48 43,77 1,57

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb

98,43 0,020 0,12 0,0043

Muntatge i desmuntatge d'una cara 
d'encofrat, amb

1.950,03 0,40 2,36 0,085

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 711,61 0,15 100,00 0,011

Armadura per a mur AP500
SD d'acer en barres corru

711,61 0,15 100,00 0,011

Residus obra (volum)
m³

especials
m³/m²

%

N

%

T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025

Armadura per a mur AP500
SD d'acer en barres corru

0,11
2,36E-

05
100,00 0,0025

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m²

%
N

%
T

kg
inerts

kg/m²
%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 0,83
1,73E-

04
100,00 0,0061

Muntatge i desmuntatge
d'una cara d'encofrat, amb

0,048
9,96E-

06
5,77

3,53E-
04

Muntatge i desmuntatge
d'una cara d'encofrat, amb

0,79
1,63E-

04
94,23 0,0058

Embalatge (volum)
m³

especials
m³/m²

%

N

%

T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,0050
1,04E-

06
100,00 0,0073

Muntatge i desmuntatge
d'una cara d'encofrat, amb

2,89E-04
5,98E-

08
5,77

4,23E-
04

Muntatge i desmuntatge
d'una cara d'encofrat, amb

0,0047
9,77E-

07
94,23 0,0069



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 52.911,53 10,95 100,00 0,23 14.697,65 3,04 100,00 0,23

Fabricació 52.881,53 10,95 99,94 0,23 14.689,31 3,04 99,94 0,23

Construcció 30,00 0,0062 0,057
1,29E-

04
8,33 0,0017 0,057

1,29E-
04

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 4.609,30 0,95 100,00 0,18

Fabricació 4.604,92 0,95 99,91 0,18

Construcció 4,37
9,06E-

04
0,095

1,73E-
04

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 21.884,79 4,53 100,00 0,69

Residus d'obra. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,11
2,30E-

04
100,00 0,025 1.259,01 0,26 100,00 0,020

inerts 1,11
2,30E-

04
100,00 0,025 1.259,01 0,26 100,00 0,020

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,11
2,30E-

04
100,00 0,025 1.259,01 0,26 100,00 0,020

170101 (formigó) 0,17
3,61E-

05
15,72 0,0039 279,03 0,058 22,16 0,0043

170103 (teules i materials ceràmics) 0,93
1,94E-

04
84,28 0,021 979,99 0,20 77,84 0,015

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,11
2,30E-

04
100,00 0,025 1.259,01 0,26 100,00 0,020

170101 (formigó) 0,17
3,61E-

05
15,72 0,0039 279,03 0,058 22,16 0,0043

170102 (maons) 0,93
1,94E-

04
84,28 0,021 979,99 0,20 77,84 0,015

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,32
6,59E-

05
100,00 0,47 67,84 0,014 100,00 0,50

especials
2,82E-

06
5,83E-

10
8,85E-

04
4,13E-

06
1,22E-

04
2,52E-

08
1,79E-

04
8,93E-

07

no especials 0,32
6,59E-

05
100,00 0,47 67,84 0,014 100,00 0,50

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,32
6,59E-

05
100,00 0,47 67,84 0,014 100,00 0,50

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0081
1,68E-

06
2,55 0,012 9,03 0,0019 13,31 0,066

170201 (fusta) 0,31
6,37E-

05
96,72 0,45 56,71 0,012 83,59 0,42

170203 (plàstic) 0,0023
4,78E-

07
0,73 0,0034 2,10

4,35E-
04

3,10 0,015

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,82E-
06

5,83E-
10

8,85E-
04

4,13E-
06

1,22E-
04

2,52E-
08

1,79E-
04

8,93E-
07

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de 

residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,32
6,59E-

05
100,00 0,47 67,84 0,014 100,00 0,50

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0081
1,68E-

06
2,55 0,012 9,03 0,0019 13,31 0,066

150102 (envasos de plàstic) 0,0023
4,78E-

07
0,73 0,0034 2,10

4,35E-
04

3,10 0,015

150103 (envasos de fusta) 0,31
6,37E-

05
96,72 0,45 56,71 0,012 83,59 0,42

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,82E-
06

5,83E-
10

8,85E-
04

4,13E-
06

1,22E-
04

2,52E-
08

1,79E-
04

8,93E-
07

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,32
6,59E-

05
100,00 0,47 67,84 0,014 100,00 0,50

film polietilè 25 micres 0,0023
4,78E-

07
0,73 0,0034 2,10

4,35E-
04

3,10 0,015

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm
(*)

2,82E-
06

5,83E-
10

8,85E-
04

4,13E-
06

1,22E-
04

2,52E-
08

1,79E-
04

8,93E-
07

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,027
5,62E-

06
8,53 0,040 4,07

8,43E-
04

6,00 0,030

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,28
5,81E-

05
88,19 0,41 52,64 0,011 77,59 0,39

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,0081
1,68E-

06
2,55 0,012 9,03 0,0019 13,31 0,066

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 21.884,79 4,53 100,00 0,69
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Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de
gr

21.884,79 4,53 100,00 0,69 Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 52.881,53 10,95 100,00 0,24 30,00 0,0062 100,00 0,0031

Paret estructural d'una cara vista de 
14 cm de gr

52.881,53 10,95 100,00 0,24 30,00 0,0062 100,00 0,0031

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 4.604,92 0,95 100,00 0,20 4,37
9,06E-

04
100,00 0,0019

Paret estructural d'una cara vista de 
14 cm de gr

4.604,92 0,95 100,00 0,20 4,37
9,06E-

04
100,00 0,0019



Residus 

obra (pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 1.259,01 0,26 100,00 0,020

Paret 
estructural 
d'una cara 
vista de 14 
cm de gr

1.259,01 0,26 100,00 0,020

Residus 

obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 1,11
2,30E-

04
100,00 0,025

Paret 
estructural 
d'una cara 
vista de 14 
cm de gr

1,11
2,30E-

04
100,00 0,025

Embalatge

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 1,22E-04
2,52E-

08
100,00

8,93E-
07

67,84 0,014 100,00 0,50

Paret 
estructural 
d'una cara 
vista de 14 
cm de gr

1,22E-04
2,52E-

08
100,00

8,93E-
07

67,84 0,014 100,00 0,50

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 2,82E-06
5,83E-

10
100,00

4,13E-
06

0,32
6,59E-

05
100,00 0,47

Paret 
estructural 
d'una cara 
vista de 14 
cm de gr

2,82E-06
5,83E-

10
100,00

4,13E-
06

0,32
6,59E-

05
100,00 0,47

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 4.684.611,55 969,84 100,00 20,15 1.301.280,99 269,40 100,00 20,15

Fabricació 4.659.907,39 964,73 99,47 20,05 1.294.418,72 267,98 99,47 20,05

Construcció 24.704,17 5,11 0,53 0,11 6.862,27 1,42 0,53 0,11

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 477.578,54 98,87 100,00 18,85

Fabricació 472.538,37 97,83 98,94 18,65

Construcció 5.040,17 1,04 1,06 0,20

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 359.755,27 74,48 100,00 11,33

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,60 0,0012 100,00 0,13 3.328,19 0,69 100,00 0,052

inerts 0,94
1,94E-

04
16,76 0,021 1.561,54 0,32 46,92 0,024

no especials 4,66
9,66E-

04
83,24 0,10 1.766,66 0,37 53,08 0,027

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,60 0,0012 100,00 0,13 3.328,19 0,69 100,00 0,052

170101 (formigó) 0,46
9,58E-

05
8,26 0,010 939,37 0,19 28,22 0,015

170103 (teules i materials ceràmics) 0,48
9,86E-

05
8,50 0,011 622,16 0,13 18,69 0,0096

170201 (fusta) 0,0078
1,62E-

06
0,14

1,75E-
04

4,70
9,73E-

04
0,14

7,28E-
05

170203 (plàstic) 0,17
3,43E-

05
2,96 0,0037 33,45 0,0069 1,01

5,18E-
04

170407 (metalls barrejats) 0,99
2,05E-

04
17,66 0,022 1.612,50 0,33 48,45 0,025

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

3,50
7,25E-

04
62,48 0,078 116,00 0,024 3,49 0,0018

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,60 0,0012 100,00 0,13 3.328,19 0,69 100,00 0,052

170101 (formigó) 0,46
9,58E-

05
8,26 0,010 939,37 0,19 28,22 0,015

170102 (maons) 0,21
4,34E-

05
3,74 0,0047 220,29 0,046 6,62 0,0034

170103 (teules i materials ceràmics) 0,27 5,52E- 4,76 0,0059 401,87 0,083 12,07 0,0062
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05

170201 (fusta) 0,0078
1,62E-

06
0,14

1,75E-
04

4,70
9,73E-

04
0,14

7,28E-
05

170203 (plàstic) 0,17
3,43E-

05
2,96 0,0037 33,45 0,0069 1,01

5,18E-
04

170405 (ferro i acer) 0,99
2,05E-

04
17,66 0,022 1.612,50 0,33 48,45 0,025

170604 (materials d'aïllament que no contenen
amia

3,42
7,07E-

04
60,95 0,076 102,59 0,021 3,08 0,0016

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,085
1,77E-

05
1,52 0,0019 13,41 0,0028 0,40

2,08E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 28,12 0,0058 100,00 41,19 6.463,84 1,34 100,00 47,45

especials 2,97
6,15E-

04
10,56 4,35 215,78 0,045 3,34 1,58

no especials 25,15 0,0052 89,44 36,84 6.248,06 1,29 96,66 45,86

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 28,12 0,0058 100,00 41,19 6.463,84 1,34 100,00 47,45

150101 (envasos de paper i cartró) 13,88 0,0029 49,34 20,32 4.479,65 0,93 69,30 32,88

170201 (fusta) 10,16 0,0021 36,13 14,88 1.649,76 0,34 25,52 12,11

170203 (plàstic) 1,12
2,31E-

04
3,97 1,64 118,65 0,025 1,84 0,87

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,97
6,15E-

04
10,56 4,35 215,78 0,045 3,34 1,58

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 28,12 0,0058 100,00 41,19 6.463,84 1,34 100,00 47,45

150101 (envasos de paper i cartró) 13,88 0,0029 49,34 20,32 4.479,65 0,93 69,30 32,88

150102 (envasos de plàstic) 1,12
2,31E-

04
3,97 1,64 118,65 0,025 1,84 0,87

150103 (envasos de fusta) 10,16 0,0021 36,13 14,88 1.649,76 0,34 25,52 12,11

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,97
6,15E-

04
10,56 4,35 215,78 0,045 3,34 1,58

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 28,12 0,0058 100,00 41,19 6.463,84 1,34 100,00 47,45

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 2,28
4,72E-

04
8,11 3,34 130,03 0,027 2,01 0,95

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*)
3,83E-

04
7,94E-

08
0,0014

5,62E-
04

0,020
4,23E-

06
3,16E-

04
1,50E-

04

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,21
4,36E-

05
0,75 0,31 12,83 0,0027 0,20 0,094

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,63
1,30E-

04
2,23 0,92 0,44

9,13E-
05

0,0068 0,0032

cantonera,95x75x95mm,onaC,g=4mm 0,52
1,08E-

04
1,86 0,77 0,25

5,27E-
05

0,0039 0,0019

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 1,00
2,07E-

04
3,56 1,47 147,64 0,031 2,28 1,08

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,44
9,09E-

05
1,56 0,64 73,16 0,015 1,13 0,54

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*) 0,47
9,79E-

05
1,68 0,69 67,53 0,014 1,04 0,50

film polietilè 0,2 mm 0,017
3,62E-

06
0,062 0,026 15,92 0,0033 0,25 0,12

film polietilè 25 micres 0,083
1,71E-

05
0,29 0,12 75,27 0,016 1,16 0,55

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
6,45E-

04
1,33E-

07
0,0023

9,44E-
04

0,028
5,76E-

06
4,31E-

04
2,04E-

04

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 9,53 0,0020 33,90 13,96 2.312,07 0,48 35,77 16,97

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 6,06 0,0013 21,56 8,88 909,61 0,19 14,07 6,68

palet fusta 120x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,034
6,99E-

06
0,12 0,049 4,22

8,74E-
04

0,065 0,031

palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 0,92
1,91E-

04
3,29 1,35 153,98 0,032 2,38 1,13

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 2,53
5,24E-

04
9,00 3,71 474,46 0,098 7,34 3,48

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=2000kg 0,15
3,10E-

05
0,53 0,22 31,16 0,0065 0,48 0,23

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 0,46
9,48E-

05
1,63 0,67 76,33 0,016 1,18 0,56

paper o cartró embalatge 0,0023
4,72E-

07
0,0081 0,0033 2,51

5,19E-
04

0,039 0,018

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 1,75
3,62E-

04
6,22 2,56 1.943,57 0,40 30,07 14,27

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38mm(*) 0,0018
3,75E-

07
0,0064 0,0027 2,01

4,16E-
04

0,031 0,015

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,0036
7,35E-

07
0,013 0,0052 3,34

6,91E-
04

0,052 0,024

sac PP 0,8 m3 1,02
2,10E-

04
3,62 1,49 27,45 0,0057 0,42 0,20



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 359.755,27 74,48 100,00 11,33

ENVOLUPANT SOTA RASANT 31.222,45 6,46 8,68 0,98

ENVOLUPANT SOBRE RASANT 328.532,82 68,02 91,32 10,35

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 4.659.907,39 964,73 100,00 20,91 24.704,17 5,11 100,00 2,58

ENVOLUPANT SOTA RASANT 1.673.805,50 346,52 35,92 7,51 12.943,75 2,68 52,40 1,35

ENVOLUPANT SOBRE RASANT 2.986.101,89 618,20 64,08 13,40 11.760,42 2,43 47,60 1,23

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 472.538,37 97,83 100,00 20,55 5.040,17 1,04 100,00 2,14

ENVOLUPANT SOTA RASANT 191.239,66 39,59 40,47 8,32 3.325,50 0,69 65,98 1,42

ENVOLUPANT SOBRE RASANT 281.298,72 58,24 59,53 12,23 1.714,67 0,35 34,02 0,73



Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 1.561,54 0,32 100,00 0,024 1.766,66 0,37 100,00 0,027

ENVOLUPANT 

SOTA RASANT
43,01 0,0089 2,75

6,66E-

04
1.489,69 0,31 84,32 0,023

ENVOLUPANT 

SOBRE

RASANT

1.518,53 0,31 97,25 0,024 276,96 0,057 15,68 0,0043

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,94
1,94E-

04
100,00 0,021 4,66

9,66E-

04
100,00 0,10

ENVOLUPANT 

SOTA RASANT
0,018

3,71E-

06
1,91

4,00E-

04
0,75

1,56E-

04
16,13 0,017

ENVOLUPANT 

SOBRE

RASANT

0,92
1,91E-

04
98,09 0,021 3,91

8,10E-

04
83,87 0,087

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 215,78 0,045 100,00 1,58 6.248,06 1,29 100,00 45,86

ENVOLUPANT 

SOTA RASANT
889,62 0,18 14,24 6,53

ENVOLUPANT 

SOBRE

RASANT

215,78 0,045 100,00 1,58 5.358,44 1,11 85,76 39,33

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 2,97
6,15E-

04
100,00 4,35 25,15 0,0052 100,00 36,84

ENVOLUPANT 

SOTA RASANT
3,73

7,72E-

04
14,83 5,46

ENVOLUPANT 

SOBRE

RASANT

2,97
6,15E-

04
100,00 4,35 21,42 0,0044 85,17 31,37

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.686.749,25 349,20 100,00 7,26 468.541,46 97,00 100,00 7,26

Fabricació 1.673.805,50 346,52 99,23 7,20 464.945,97 96,26 99,23 7,20

Construcció 12.943,75 2,68 0,77 0,056 3.595,49 0,74 0,77 0,056

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 194.565,15 40,28 100,00 7,68

Fabricació 191.239,66 39,59 98,29 7,55

Construcció 3.325,50 0,69 1,71 0,13

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 31.222,45 6,46 100,00 0,98

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 1.532,70 0,32 100,00 0,024

inerts 0,018
3,71E-

06
2,33

4,00E-
04

43,01 0,0089 2,81
6,66E-

04

no especials 0,75
1,56E-

04
97,67 0,017 1.489,69 0,31 97,19 0,023

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 1.532,70 0,32 100,00 0,024

170101 (formigó) 0,018
3,71E-

06
2,33

4,00E-
04

43,01 0,0089 2,81
6,66E-

04

170203 (plàstic)
1,20E-

04
2,48E-

08
0,016

2,68E-
06

2,40
4,96E-

04
0,16

3,72E-
05

170407 (metalls barrejats) 0,75
1,56E-

04
97,66 0,017 1.487,29 0,31 97,04 0,023

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 1.532,70 0,32 100,00 0,024

170101 (formigó) 0,018
3,71E-

06
2,33

4,00E-
04

43,01 0,0089 2,81
6,66E-

04

170203 (plàstic)
1,20E-

04
2,48E-

08
0,016

2,68E-
06

2,40
4,96E-

04
0,16

3,72E-
05

1,56E-
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170405 (ferro i acer) 0,75 04 97,66 0,017 1.487,29 0,31 97,04 0,023

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

no especials 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

150101 (envasos de paper i cartró) 3,49
7,22E-

04
93,48 5,11 851,43 0,18 95,71 6,25

170201 (fusta) 0,24
4,99E-

05
6,46 0,35 36,13 0,0075 4,06 0,27

170203 (plàstic) 0,0023
4,67E-

07
0,060 0,0033 2,05

4,25E-
04

0,23 0,015

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

150101 (envasos de paper i cartró) 3,49
7,22E-

04
93,48 5,11 851,43 0,18 95,71 6,25

150102 (envasos de plàstic) 0,0023
4,67E-

07
0,060 0,0033 2,05

4,25E-
04

0,23 0,015

150103 (envasos de fusta) 0,24
4,99E-

05
6,46 0,35 36,13 0,0075 4,06 0,27

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

film polietilè 25 micres 0,0023
4,67E-

07
0,060 0,0033 2,05

4,25E-
04

0,23 0,015

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 3,48
7,20E-

04
93,30 5,10 843,97 0,17 94,87 6,19

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,24
4,99E-

05
6,46 0,35 36,13 0,0075 4,06 0,27

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,0067
1,39E-

06
0,18 0,0098 7,47 0,0015 0,84 0,055

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 31.222,45 6,46 100,00 0,98

SOLERES 31.222,45 6,46 100,00 0,98



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 1.673.805,50 346,52 100,00 7,51 12.943,75 2,68 100,00 1,35

SOLERES 1.673.805,50 346,52 100,00 7,51 12.943,75 2,68 100,00 1,35

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 191.239,66 39,59 100,00 8,32 3.325,50 0,69 100,00 1,42

SOLERES 191.239,66 39,59 100,00 8,32 3.325,50 0,69 100,00 1,42

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T

kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 43,01 0,0089 100,00
6,66E-

04
1.489,69 0,31 100,00 0,023

SOLERES 43,01 0,0089 100,00
6,66E-

04
1.489,69 0,31 100,00 0,023

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m²

%

N

%

T

m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,018
3,71E-

06
100,00

4,00E-
04

0,75
1,56E-

04
100,00 0,017

SOLERES 0,018
3,71E-

06
100,00

4,00E-
04

0,75
1,56E-

04
100,00 0,017

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m²

%
N

%
T

kg
inerts

kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 889,62 0,18 100,00 6,53

SOLERES 889,62 0,18 100,00 6,53

Embalatge (volum)
m³

especials
m³/m²

%
N

%
T

m³
inerts

m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46

SOLERES 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.686.749,25 349,20 100,00 7,26 468.541,46 97,00 100,00 7,26

Fabricació 1.673.805,50 346,52 99,23 7,20 464.945,97 96,26 99,23 7,20

Construcció 12.943,75 2,68 0,77 0,056 3.595,49 0,74 0,77 0,056

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 194.565,15 40,28 100,00 7,68

Fabricació 191.239,66 39,59 98,29 7,55

Construcció 3.325,50 0,69 1,71 0,13

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 31.222,45 6,46 100,00 0,98

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 1.532,70 0,32 100,00 0,024

inerts 0,018
3,71E-

06
2,33

4,00E-
04

43,01 0,0089 2,81
6,66E-

04

no especials 0,75
1,56E-

04
97,67 0,017 1.489,69 0,31 97,19 0,023

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 1.532,70 0,32 100,00 0,024

170101 (formigó) 0,018
3,71E-

06
2,33

4,00E-
04

43,01 0,0089 2,81
6,66E-

04

170203 (plàstic)
1,20E-

04
2,48E-

08
0,016

2,68E-
06

2,40
4,96E-

04
0,16

3,72E-
05

170407 (metalls barrejats) 0,75
1,56E-

04
97,66 0,017 1.487,29 0,31 97,04 0,023

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 1.532,70 0,32 100,00 0,024

170101 (formigó) 0,018
3,71E-

06
2,33

4,00E-
04

43,01 0,0089 2,81
6,66E-

04

170203 (plàstic)
1,20E-

04
2,48E-

08
0,016

2,68E-
06

2,40
4,96E-

04
0,16

3,72E-
05

1,56E-

170405 (ferro i acer) 0,75 04 97,66 0,017 1.487,29 0,31 97,04 0,023

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

no especials 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

150101 (envasos de paper i cartró) 3,49
7,22E-

04
93,48 5,11 851,43 0,18 95,71 6,25

170201 (fusta) 0,24
4,99E-

05
6,46 0,35 36,13 0,0075 4,06 0,27

170203 (plàstic) 0,0023
4,67E-

07
0,060 0,0033 2,05

4,25E-
04

0,23 0,015

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

150101 (envasos de paper i cartró) 3,49
7,22E-

04
93,48 5,11 851,43 0,18 95,71 6,25

150102 (envasos de plàstic) 0,0023
4,67E-

07
0,060 0,0033 2,05

4,25E-
04

0,23 0,015

150103 (envasos de fusta) 0,24
4,99E-

05
6,46 0,35 36,13 0,0075 4,06 0,27

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46 889,62 0,18 100,00 6,53

film polietilè 25 micres 0,0023
4,67E-

07
0,060 0,0033 2,05

4,25E-
04

0,23 0,015

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 3,48
7,20E-

04
93,30 5,10 843,97 0,17 94,87 6,19

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,24
4,99E-

05
6,46 0,35 36,13 0,0075 4,06 0,27

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,0067
1,39E-

06
0,18 0,0098 7,47 0,0015 0,84 0,055

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 31.222,45 6,46 100,00 0,98

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de 
polietilè

131,86 0,027 0,42 0,0042
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                SOLERES



Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de
gruix,

1.688,13 0,35 5,41 0,053

Lliscat manual de paviments de formigó, 
afegint 4

897,80 0,19 2,88 0,028

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S 
d'acer

28.504,65 5,90 91,30 0,90

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 1.673.805,50 346,52 100,00 7,51 12.943,75 2,68 100,00 1,35

Barrera de vapor/estanquitat 
amb vel de polietilè

13.450,00 2,78 0,80 0,060

Formació de junt de paviment 
de formigó de 6 a 8 m

480,00 0,099 3,71 0,050

Placa de formigó HA-25/P/20/ 
I, de 15 cm de gruix,

144.194,49 29,85 8,61 0,65

Repàs i piconatge de caixa de 
paviment, amb una co

4.863,91 1,01 37,58 0,51

Solera de formigó HA-
25/P/20/I, de consistència pl

334.090,95 69,17 19,96 1,50

Solera de formigó HA-
25/P/20/I, de consistència pl

128.718,04 26,65 7,69 0,58

Lliscat manual de paviments de 
formigó, afegint 4

6.284,60 1,30 0,38 0,028

Armadura per a lloses
d'estructura AP500 S d'acer

1.002.089,24 207,46 59,87 4,50

Subbase de grava de granulat 
reciclat formigó de 1

44.978,17 9,31 2,69 0,20 7.599,84 1,57 58,71 0,79

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 191.239,66 39,59 100,00 8,32 3.325,50 0,69 100,00 1,42

Barrera de vapor/estanquitat 
amb vel de polietilè

1.985,22 0,41 1,04 0,086

Formació de junt de paviment 
de formigó de 6 a 8 m

69,98 0,014 2,10 0,030

Placa de formigó HA-25/P/20/ 
I, de 15 cm de gruix,

20.296,77 4,20 10,61 0,88

Repàs i piconatge de caixa de 
paviment, amb una co

1.270,45 0,26 38,20 0,54

Solera de formigó HA-
25/P/20/I, de consistència pl

61.011,67 12,63 31,90 2,65

Solera de formigó HA-
25/P/20/I, de consistència pl

23.506,48 4,87 12,29 1,02

Lliscat manual de paviments de 
formigó, afegint 4

565,61 0,12 0,30 0,025

Armadura per a lloses
d'estructura AP500 S d'acer

80.725,43 16,71 42,21 3,51

Subbase de grava de granulat 
reciclat formigó de 1

3.148,47 0,65 1,65 0,14 1.985,06 0,41 59,69 0,84

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m²
%
N

%
T

kg
inerts

kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 43,01 0,0089 100,00
6,66E-

04
1.489,69 0,31 100,00 0,023

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

2,40
4,96E-

04
0,16

3,72E-
05

Formació de junt 
de paviment de 
formigó de 6 a 8 m

43,01 0,0089 100,00
6,66E-

04

Placa de formigó
HA-25/P/20/ I, de 
15 cm de gruix,

152,72 0,032 10,25 0,0024

Armadura per a 
lloses d'estructura 
AP500 S d'acer

1.334,58 0,28 89,59 0,021

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m²
%
N

%
T

m³
inerts

m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,018
3,71E-

06
100,00

4,00E-
04

0,75
1,56E-

04
100,00 0,017

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

1,20E-04
2,48E-

08
0,016

2,68E-
06

Formació de junt 
de paviment de 
formigó de 6 a 8 m

0,018
3,71E-

06
100,00

4,00E-
04

Placa de formigó
HA-25/P/20/ I, de 
15 cm de gruix,

0,54
1,12E-

04
71,62 0,012

Armadura per a 
lloses d'estructura 
AP500 S d'acer

0,21
4,42E-

05
28,37 0,0048

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m²

%

N

%

T

kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 889,62 0,18 100,00 6,53

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

878,81 0,18 98,78 6,45

Lliscat manual de



paviments de 
formigó, afegint 4

10,81 0,0022 1,22 0,079

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m²
%
N

%
T

m³
inerts

m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 3,73
7,72E-

04
100,00 5,46

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

3,70
7,66E-

04
99,25 5,42

Lliscat manual de
paviments de 
formigó, afegint 4

0,028
5,80E-

06
0,75 0,041

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 2.997.862,31 620,64 100,00 12,90 832.739,53 172,40 100,00 12,90

Fabricació 2.986.101,89 618,20 99,61 12,85 829.472,75 171,72 99,61 12,85

Construcció 11.760,42 2,43 0,39 0,051 3.266,78 0,68 0,39 0,051

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 283.013,39 58,59 100,00 11,17

Fabricació 281.298,72 58,24 99,39 11,10

Construcció 1.714,67 0,35 0,61 0,068

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 328.532,82 68,02 100,00 10,35

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4,83 0,0010 100,00 0,11 1.795,50 0,37 100,00 0,028

inerts 0,92
1,91E-

04
19,06 0,021 1.518,53 0,31 84,57 0,024

no especials 3,91
8,10E-

04
80,94 0,087 276,96 0,057 15,43 0,0043

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4,83 0,0010 100,00 0,11 1.795,50 0,37 100,00 0,028

170101 (formigó) 0,44
9,21E-

05
9,21 0,0099 896,37 0,19 49,92 0,014

170103 (teules i materials ceràmics) 0,48
9,86E-

05
9,86 0,011 622,16 0,13 34,65 0,0096

170201 (fusta) 0,0078
1,62E-

06
0,16

1,75E-
04

4,70
9,73E-

04
0,26

7,28E-
05

170203 (plàstic) 0,17
3,43E-

05
3,43 0,0037 31,06 0,0064 1,73

4,81E-
04

170407 (metalls barrejats) 0,24
4,92E-

05
4,92 0,0053 125,21 0,026 6,97 0,0019

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

3,50
7,25E-

04
72,43 0,078 116,00 0,024 6,46 0,0018

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 4,83 0,0010 100,00 0,11 1.795,50 0,37 100,00 0,028

170101 (formigó) 0,44
9,21E-

05
9,21 0,0099 896,37 0,19 49,92 0,014

170102 (maons) 0,21
4,34E-

05
4,34 0,0047 220,29 0,046 12,27 0,0034

170103 (teules i materials ceràmics) 0,27
5,52E-

05
5,52 0,0059 401,87 0,083 22,38 0,0062
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170201 (fusta) 0,0078
1,62E-

06
0,16

1,75E-
04

4,70
9,73E-

04
0,26

7,28E-
05

170203 (plàstic) 0,17
3,43E-

05
3,43 0,0037 31,06 0,0064 1,73

4,81E-
04

170405 (ferro i acer) 0,24
4,92E-

05
4,92 0,0053 125,21 0,026 6,97 0,0019

170604 (materials d'aïllament que no contenen
amia

3,42
7,07E-

04
70,66 0,076 102,59 0,021 5,71 0,0016

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,085
1,77E-

05
1,77 0,0019 13,41 0,0028 0,75

2,08E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 24,39 0,0050 100,00 35,72 5.574,22 1,15 100,00 40,92

especials 2,97
6,15E-

04
12,18 4,35 215,78 0,045 3,87 1,58

no especials 21,42 0,0044 87,82 31,37 5.358,44 1,11 96,13 39,33

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 24,39 0,0050 100,00 35,72 5.574,22 1,15 100,00 40,92

150101 (envasos de paper i cartró) 10,39 0,0022 42,59 15,21 3.628,22 0,75 65,09 26,63

170201 (fusta) 9,92 0,0021 40,66 14,53 1.613,63 0,33 28,95 11,84

170203 (plàstic) 1,11
2,31E-

04
4,57 1,63 116,59 0,024 2,09 0,86

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,97
6,15E-

04
12,18 4,35 215,78 0,045 3,87 1,58

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 24,39 0,0050 100,00 35,72 5.574,22 1,15 100,00 40,92

150101 (envasos de paper i cartró) 10,39 0,0022 42,59 15,21 3.628,22 0,75 65,09 26,63

150102 (envasos de plàstic) 1,11
2,31E-

04
4,57 1,63 116,59 0,024 2,09 0,86

150103 (envasos de fusta) 9,92 0,0021 40,66 14,53 1.613,63 0,33 28,95 11,84

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,97
6,15E-

04
12,18 4,35 215,78 0,045 3,87 1,58

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 24,39 0,0050 100,00 35,72 5.574,22 1,15 100,00 40,92

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 2,28
4,72E-

04
9,35 3,34 130,03 0,027 2,33 0,95

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*)
3,83E-

04
7,94E-

08
0,0016

5,62E-
04

0,020
4,23E-

06
3,67E-

04
1,50E-

04

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,21
4,36E-

05
0,86 0,31 12,83 0,0027 0,23 0,094

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,63
1,30E-

04
2,57 0,92 0,44

9,13E-
05

0,0079 0,0032

cantonera,95x75x95mm,onaC,g=4mm 0,52
1,08E-

04
2,14 0,77 0,25

5,27E-
05

0,0046 0,0019

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 1,00
2,07E-

04
4,10 1,47 147,64 0,031 2,65 1,08

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,44
9,09E-

05
1,80 0,64 73,16 0,015 1,31 0,54

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*) 0,47
9,79E-

05
1,94 0,69 67,53 0,014 1,21 0,50

film polietilè 0,2 mm 0,017
3,62E-

06
0,072 0,026 15,92 0,0033 0,29 0,12

film polietilè 25 micres 0,080
1,67E-

05
0,33 0,12 73,22 0,015 1,31 0,54

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
6,45E-

04
1,33E-

07
0,0026

9,44E-
04

0,028
5,76E-

06
4,99E-

04
2,04E-

04

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 6,05 0,0013 24,82 8,87 1.468,11 0,30 26,34 10,78

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 5,82 0,0012 23,87 8,53 873,47 0,18 15,67 6,41

palet fusta 120x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,034
6,99E-

06
0,14 0,049 4,22

8,74E-
04

0,076 0,031

palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 0,92
1,91E-

04
3,79 1,35 153,98 0,032 2,76 1,13

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 2,53
5,24E-

04
10,37 3,71 474,46 0,098 8,51 3,48

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=2000kg 0,15
3,10E-

05
0,61 0,22 31,16 0,0065 0,56 0,23

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 0,46
9,48E-

05
1,88 0,67 76,33 0,016 1,37 0,56

paper o cartró embalatge 0,0023
4,72E-

07
0,0093 0,0033 2,51

5,19E-
04

0,045 0,018

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 1,74
3,61E-

04
7,14 2,55 1.936,10 0,40 34,73 14,21

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38mm(*) 0,0018
3,75E-

07
0,0074 0,0027 2,01

4,16E-
04

0,036 0,015

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,0036
7,35E-

07
0,015 0,0052 3,34

6,91E-
04

0,060 0,024

sac PP 0,8 m3 1,02
2,10E-

04
4,17 1,49 27,45 0,0057 0,49 0,20



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 328.532,82 68,02 100,00 10,35

COBERTES 252.531,74 52,28 76,87 7,96

FAÇANES 28.908,66 5,98 8,80 0,91

SOSTRES 725,76 0,15 0,22 0,023

FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR 46.366,66 9,60 14,11 1,46

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 2.986.101,89 618,20 100,00 13,40 11.760,42 2,43 100,00 1,23

COBERTES 1.133.009,61 234,56 37,94 5,08 7.000,99 1,45 59,53 0,73

FAÇANES 738.742,45 152,94 24,74 3,31 59,69 0,012 0,51 0,0062

SOSTRES 60.102,68 12,44 2,01 0,27

FUSTERIA I SERRALLERIA
EXTERIOR

1.054.247,15 218,26 35,31 4,73 4.699,73 0,97 39,96 0,49

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 281.298,72 58,24 100,00 12,23 1.714,67 0,35 100,00 0,73

COBERTES 140.853,36 29,16 50,07 6,13 1.020,74 0,21 59,53 0,43

FAÇANES 55.647,61 11,52 19,78 2,42 8,70 0,0018 0,51 0,0037

SOSTRES 8.875,25 1,84 3,16 0,39

FUSTERIA I SERRALLERIA
EXTERIOR

75.922,50 15,72 26,99 3,30 685,22 0,14 39,96 0,29

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 1.518,53 0,31 100,00 0,024 276,96 0,057 100,00 0,0043

COBERTES 765,72 0,16 50,43 0,012 213,39 0,044 77,04 0,0033

FAÇANES 752,81 0,16 49,57 0,012 0,023
4,68E-

06
0,0082

3,50E-
07

SOSTRES 23,04 0,0048 8,32
3,57E-

04

FUSTERIA I 
SERRALLERIA
EXTERIOR

40,52 0,0084 14,63
6,28E-

04

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,92
1,91E-

04
100,00 0,021 3,91

8,10E-
04

100,00 0,087

COBERTES 0,55
1,13E-

04
59,16 0,012 3,08

6,37E-
04

78,66 0,069

FAÇANES 0,38
7,79E-

05
40,84 0,0084 5,64E-04

1,17E-
07

0,014
1,26E-

05

SOSTRES 0,77
1,59E-

04
19,63 0,017

FUSTERIA I 
SERRALLERIA
EXTERIOR

0,066
1,37E-

05
1,69 0,0015

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 215,78 0,045 100,00 1,58 5.358,44 1,11 100,00 39,33

COBERTES 84,81 0,018 39,30 0,62 5.014,41 1,04 93,58 36,81

FAÇANES 47,39 0,0098 21,96 0,35 311,77 0,065 5,82 2,29

SOSTRES 2,01
4,16E-

04
0,93 0,015 26,47 0,0055 0,49 0,19

FUSTERIA I 



SERRALLERIA

EXTERIOR
81,57 0,017 37,80 0,60 5,79 0,0012 0,11 0,043

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 2,97
6,15E-

04
100,00 4,35 21,42 0,0044 100,00 31,37

COBERTES 1,47
3,05E-

04
49,55 2,16 18,53 0,0038 86,52 27,14

FAÇANES 0,37
7,63E-

05
12,40 0,54 1,58

3,28E-

04
7,39 2,32

SOSTRES 0,0018
3,75E-

07
0,061 0,0027 0,12

2,51E-

05
0,57 0,18

FUSTERIA I 

SERRALLERIA

EXTERIOR

1,13
2,34E-

04
37,99 1,65 1,18

2,45E-

04
5,52 1,73

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.140.010,61 236,01 100,00 4,90 316.669,61 65,56 100,00 4,90

Fabricació 1.133.009,61 234,56 99,39 4,87 314.724,89 65,16 99,39 4,87

Construcció 7.000,99 1,45 0,61 0,030 1.944,72 0,40 0,61 0,030

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 141.874,11 29,37 100,00 5,60

Fabricació 140.853,36 29,16 99,28 5,56

Construcció 1.020,74 0,21 0,72 0,040

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 252.531,74 52,28 100,00 7,96

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,62
7,50E-

04
100,00 0,081 979,11 0,20 100,00 0,015

inerts 0,55
1,13E-

04
15,05 0,012 765,72 0,16 78,21 0,012

no especials 3,08
6,37E-

04
84,95 0,069 213,39 0,044 21,79 0,0033

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,62
7,50E-

04
100,00 0,081 979,11 0,20 100,00 0,015

170101 (formigó) 0,069
1,42E-

05
1,90 0,0015 143,56 0,030 14,66 0,0022

170103 (teules i materials ceràmics) 0,48
9,86E-

05
13,15 0,011 622,16 0,13 63,54 0,0096

170201 (fusta) 0,0078
1,62E-

06
0,22

1,75E-
04

4,70
9,73E-

04
0,48

7,28E-
05

170203 (plàstic) 0,17
3,42E-

05
4,56 0,0037 31,03 0,0064 3,17

4,81E-
04

170407 (metalls barrejats) 0,17
3,55E-

05
4,74 0,0038 84,69 0,018 8,65 0,0013

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

2,73
5,66E-

04
75,44 0,061 92,96 0,019 9,49 0,0014

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,62
7,50E-

04
100,00 0,081 979,11 0,20 100,00 0,015

170101 (formigó) 0,069
1,42E-

05
1,90 0,0015 143,56 0,030 14,66 0,0022

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENVOLUPANT > ENVOLUPANT SOBRE RASANT > 

                COBERTES



170102 (maons) 0,21
4,34E-

05
5,79 0,0047 220,29 0,046 22,50 0,0034

170103 (teules i materials ceràmics) 0,27
5,52E-

05
7,36 0,0059 401,87 0,083 41,05 0,0062

170201 (fusta) 0,0078
1,62E-

06
0,22

1,75E-
04

4,70
9,73E-

04
0,48

7,28E-
05

170203 (plàstic) 0,17
3,42E-

05
4,56 0,0037 31,03 0,0064 3,17

4,81E-
04

170405 (ferro i acer) 0,17
3,55E-

05
4,74 0,0038 84,69 0,018 8,65 0,0013

170604 (materials d'aïllament que no contenen
amia

2,65
5,48E-

04
73,08 0,059 79,55 0,016 8,13 0,0012

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,085
1,77E-

05
2,36 0,0019 13,41 0,0028 1,37

2,08E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,01 0,0041 100,00 29,30 5.099,22 1,06 100,00 37,43

especials 1,47
3,05E-

04
7,36 2,16 84,81 0,018 1,66 0,62

no especials 18,53 0,0038 92,64 27,14 5.014,41 1,04 98,34 36,81

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,01 0,0041 100,00 29,30 5.099,22 1,06 100,00 37,43

150101 (envasos de paper i cartró) 8,91 0,0018 44,52 13,04 3.531,38 0,73 69,25 25,92

170201 (fusta) 8,52 0,0018 42,58 12,48 1.372,50 0,28 26,92 10,07

170203 (plàstic) 1,11
2,29E-

04
5,54 1,62 110,54 0,023 2,17 0,81

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

1,47
3,05E-

04
7,36 2,16 84,81 0,018 1,66 0,62

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,01 0,0041 100,00 29,30 5.099,22 1,06 100,00 37,43

150101 (envasos de paper i cartró) 8,91 0,0018 44,52 13,04 3.531,38 0,73 69,25 25,92

150102 (envasos de plàstic) 1,11
2,29E-

04
5,54 1,62 110,54 0,023 2,17 0,81

150103 (envasos de fusta) 8,52 0,0018 42,58 12,48 1.372,50 0,28 26,92 10,07

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

1,47
3,05E-

04
7,36 2,16 84,81 0,018 1,66 0,62

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,01 0,0041 100,00 29,30 5.099,22 1,06 100,00 37,43

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 1,46
3,02E-

04
7,30 2,14 83,24 0,017 1,63 0,61

bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*)
3,83E-

04
7,94E-

08
0,0019

5,62E-
04

0,020
4,23E-

06
4,01E-

04
1,50E-

04

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,98
2,02E-

04
4,88 1,43 144,09 0,030 2,83 1,06

8,06E-

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,39 05 1,94 0,57 64,85 0,013 1,27 0,48

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*) 0,011
2,20E-

06
0,053 0,016 1,52

3,15E-
04

0,030 0,011

film polietilè 0,2 mm 0,017
3,62E-

06
0,087 0,026 15,92 0,0033 0,31 0,12

film polietilè 25 micres 0,074
1,53E-

05
0,37 0,11 67,17 0,014 1,32 0,49

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
6,45E-

04
1,33E-

07
0,0032

9,44E-
04

0,028
5,76E-

06
5,46E-

04
2,04E-

04

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 5,82 0,0012 29,10 8,53 1.411,91 0,29 27,69 10,36

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 5,69 0,0012 28,45 8,34 853,72 0,18 16,74 6,27

palet fusta 120x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,034
6,99E-

06
0,17 0,049 4,22

8,74E-
04

0,083 0,031

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 2,35
4,85E-

04
11,72 3,43 439,69 0,091 8,62 3,23

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 0,45
9,30E-

05
2,25 0,66 74,87 0,016 1,47 0,55

paper o cartró embalatge 0,0023
4,72E-

07
0,011 0,0033 2,51

5,19E-
04

0,049 0,018

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 1,72
3,56E-

04
8,58 2,51 1.908,03 0,40 37,42 14,01

sac PP 0,8 m3 1,02
2,10E-

04
5,08 1,49 27,45 0,0057 0,54 0,20

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 252.531,74 52,28 100,00 7,96

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de 
polietilè

105,63 0,022 0,042 0,0033

Formació de pendents amb formigó de 
dosificació 15

32.810,05 6,79 12,99 1,03

Aïllament de planxa de poliestirè extruït 
(XPS) UN

1.489,42 0,31 0,59 0,047

Acabat de terrat amb paviment format per 
dues cape

35.505,35 7,35 14,06 1,12

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 5

14.664,10 3,04 5,81 0,46

Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosol

366,68 0,076 0,15 0,012

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer
galvan

1.631,53 0,34 0,65 0,051

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de 
ciment 1

3.018,75 0,62 1,20 0,095

Formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIIa, de
consi

10.658,51 2,21 4,22 0,34

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses, a

151,07 0,031 0,060 0,0048

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per 
a pilars f

442,74 0,092 0,18 0,014



Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per 
a biguetes

747,75 0,15 0,30 0,024

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per 
a elements

130,99 0,027 0,052 0,0041

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, am 15,12 0,0031 0,0060 4,76E-04

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 
mm am

45,43 0,0094 0,018 0,0014

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 
mm am

45,15 0,0093 0,018 0,0014

Sòcol de claraboia per a un forat rectangular,
amb

6.240,05 1,29 2,47 0,20

Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvani

408,41 0,085 0,16 0,013

Aïllament amb placa semirígida de llana de 
roca UN

189,67 0,039 0,075 0,0060

Claraboia rectangular de forma parabòlica, 
fixa,

351,17 0,073 0,14 0,011

Claraboia rectangular de forma parabòlica, 
fixa,

446,19 0,092 0,18 0,014

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 
mm, i

2,64 5,47E-04 0,0010 8,32E-05

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm 
amb tapa p

23,25 0,0048 0,0092 7,32E-04

Degoter autocompensant i antidrenant, inserit 
en t

147,67 0,031 0,058 0,0047

Programador de reg amb alimentació a 24 V, 
no codi

0,50 1,04E-04 1,98E-04 1,58E-05

Estació meteorològica per a connectar a
programado

0,25 5,18E-05 9,90E-05 7,88E-06

Geotèxtil format per feltre de polièster no
teixit

292,61 0,061 0,12 0,0092

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i
p

281,58 0,058 0,11 0,0089

Coronament de paret amb planxa d'acer 
galvanitzat

1.044,71 0,22 0,41 0,033

Caixa de registre d'acer galvanitzat,
rectangular,

12,00 0,0025 0,0048 3,78E-04

Caixa de registre d'acer galvanitzat,
rectangular,

12,00 0,0025 0,0048 3,78E-04

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta
densitat

133,25 0,028 0,053 0,0042

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada 
en sacs

48.801,49 10,10 19,32 1,54

Formació de pendents amb morter de perlita i
cimen

86.964,65 18,00 34,44 2,74

Geotèxtil format per feltre de polièster no
teixit

613,43 0,13 0,24 0,019

Geotèxtil format per feltre de polièster no
teixit

405,15 0,084 0,16 0,013

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 

de 4 4.176,08 0,86 1,65 0,13

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta
densitat

156,74 0,032 0,062 0,0049

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 1.133.009,61 234,56 100,00 5,08 7.000,99 1,45 100,00 0,73

Barrera de vapor/estanquitat amb vel 
de polietilè

10.774,25 2,23 0,95 0,048

Formació de pendents amb formigó 
de dosificació 15

12.807,05 2,65 1,13 0,057 128,39 0,027 1,83 0,013

Aïllament de planxa de poliestirè 
extruït (XPS) UN

174.262,23 36,08 15,38 0,78

Acabat de terrat amb paviment format 
per dues cape

115.191,61 23,85 10,17 0,52 225,07 0,047 3,21 0,024

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 5

33.824,61 7,00 2,99 0,15

Armadura per a lloses AP500 T amb 
malla electrosol

12.841,93 2,66 1,13 0,058

Minvell fixat al parament, de planxa 
d'acer galvan

69.753,37 14,44 6,16 0,31

Matarracó de radi 6 cm, fet amb 
morter de ciment 1

1.796,46 0,37 0,16 0,0081 15,85 0,0033 0,23 0,0017

Formigó, per a bancades, HA-
30/P/10/IIIa, de consi

6.247,29 1,29 0,55 0,028

Muntatge i desmuntatge d'encofrat 
per a lloses, a

151,38 0,031 0,013
6,79E-

04

Acer S275J0H segons UNE-EN
10210-1, per a pilars f

18.771,96 3,89 1,66 0,084 926,42 0,19 13,23 0,097

Acer S275J0H segons UNE-EN
10210-1, per a biguetes

31.704,64 6,56 2,80 0,14 2.607,78 0,54 37,25 0,27

Acer S355J2H segons UNE-EN
10210-1, per a elements

5.553,76 1,15 0,49 0,025 274,09 0,057 3,91 0,029

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt 
sintètic, am

1.360,92 0,28 0,12 0,0061

Bonera sifònica de PVC rígid de 
diàmetre 110 mm am

3.185,42 0,66 0,28 0,014

Bonera sifònica de PVC rígid de 
diàmetre 110 mm am

3.165,82 0,66 0,28 0,014

Sòcol de claraboia per a un forat 
rectangular, amb

16.600,76 3,44 1,47 0,074 2,79
5,77E-

04
0,040

2,91E-
04

Coberta amb perfil nervat de planxa 
d'acer galvani

17.358,34 3,59 1,53 0,078

Aïllament amb placa semirígida de 
llana de roca UN

4.889,42 1,01 0,43 0,022

Claraboia rectangular de forma 
parabòlica, fixa,

15.282,33 3,16 1,35 0,069 0,74
1,53E-

04
0,011

7,73E-
05

Claraboia rectangular de forma 
parabòlica, fixa,

35.468,14 7,34 3,13 0,16



Gàrgola de PVC amb tub de sortida 
de 90x90 mm, i

184,80 0,038 0,016
8,29E-

04

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 
mm amb tapa p

1.631,30 0,34 0,14 0,0073

Degoter autocompensant i
antidrenant, inserit en t

10.336,87 2,14 0,91 0,046

Programador de reg amb alimentació 
a 24 V, no codi

47,50 0,0098 0,0042
2,13E-

04

Estació meteorològica per a connectar 
a programado

21,50 0,0045 0,0019
9,65E-

05

Geotèxtil format per feltre de 
polièster no teixit

15.718,96 3,25 1,39 0,071

Plafó acústic de planxa perforada, 
galvanitzat i p

9.696,93 2,01 0,86 0,044

Coronament de paret amb planxa 
d'acer galvanitzat

44.306,50 9,17 3,91 0,20

Caixa de registre d'acer galvanitzat,
rectangular,

500,50 0,10 0,044 0,0022

Caixa de registre d'acer galvanitzat,
rectangular,

500,50 0,10 0,044 0,0022

Membrana d'una làmina de polietilè 
d'alta densitat

17.882,36 3,70 1,58 0,080

Formació de pendents amb morter de 
perlita i cimen

328.178,49 67,94 28,97 1,47 2.608,94 0,54 37,27 0,27

Geotèxtil format per feltre de 
polièster no teixit

32.951,49 6,82 2,91 0,15

Geotèxtil format per feltre de 
polièster no teixit

21.764,72 4,51 1,92 0,098

Acabat de terrat amb capa de 
protecció de grava de

12.908,67 2,67 1,14 0,058

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

7.608,48 1,58 0,67 0,034 6,96 0,0014 0,099
7,27E-

04

Capa de protecció de morter 
d'anhidrita de 3 cm de

4.842,22 1,00 0,43 0,022 203,98 0,042 2,91 0,021

Membrana d'una làmina de polietilè 
d'alta densitat

32.936,13 6,82 2,91 0,15

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 140.853,36 29,16 100,00 6,13 1.020,74 0,21 100,00 0,43

Barrera de vapor/estanquitat amb vel 
de polietilè

1.590,28 0,33 1,13 0,069

Formació de pendents amb formigó 
de dosificació 15

2.034,25 0,42 1,44 0,088 18,72 0,0039 1,83 0,0080

Aïllament de planxa de poliestirè 
extruït (XPS) UN

25.721,11 5,32 18,26 1,12

Acabat de terrat amb paviment format 
per dues cape

14.239,57 2,95 10,11 0,62 32,81 0,0068 3,21 0,014

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 5

3.227,49 0,67 2,29 0,14

Armadura per a lloses AP500 T amb 

malla electrosol 1.034,67 0,21 0,73 0,045

Minvell fixat al parament, de planxa 
d'acer galvan

5.328,54 1,10 3,78 0,23

Matarracó de radi 6 cm, fet amb 
morter de ciment 1

334,10 0,069 0,24 0,015 2,31
4,78E-

04
0,23

9,83E-
04

Formigó, per a bancades, HA-
30/P/10/IIIa, de consi

1.158,70 0,24 0,82 0,050

Muntatge i desmuntatge d'encofrat 
per a lloses, a

10,77 0,0022 0,0076
4,69E-

04

Acer S275J0H segons UNE-EN
10210-1, per a pilars f

1.801,05 0,37 1,28 0,078 135,07 0,028 13,23 0,057

Acer S275J0H segons UNE-EN
10210-1, per a biguetes

3.041,85 0,63 2,16 0,13 380,21 0,079 37,25 0,16

Acer S355J2H segons UNE-EN
10210-1, per a elements

532,85 0,11 0,38 0,023 39,96 0,0083 3,91 0,017

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt 
sintètic, am

201,01 0,042 0,14 0,0087

Bonera sifònica de PVC rígid de 
diàmetre 110 mm am

468,20 0,097 0,33 0,020

Bonera sifònica de PVC rígid de 
diàmetre 110 mm am

465,31 0,096 0,33 0,020

Sòcol de claraboia per a un forat 
rectangular, amb

1.333,70 0,28 0,95 0,058 0,41
8,41E-

05
0,040

1,73E-
04

Coberta amb perfil nervat de planxa 
d'acer galvani

1.302,67 0,27 0,92 0,057

Aïllament amb placa semirígida de 
llana de roca UN

381,45 0,079 0,27 0,017

Claraboia rectangular de forma 
parabòlica, fixa,

2.251,65 0,47 1,60 0,098 0,11
2,23E-

05
0,011

4,59E-
05

Claraboia rectangular de forma 
parabòlica, fixa,

5.187,02 1,07 3,68 0,23

Gàrgola de PVC amb tub de sortida 
de 90x90 mm, i

27,28 0,0056 0,019 0,0012

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 
mm amb tapa p

239,38 0,050 0,17 0,010

Degoter autocompensant i
antidrenant, inserit en t

1.525,72 0,32 1,08 0,066

Programador de reg amb alimentació 
a 24 V, no codi

5,29 0,0011 0,0038
2,30E-

04

Estació meteorològica per a connectar 
a programado

2,80
5,80E-

04
0,0020

1,22E-
04

Geotèxtil format per feltre de 
polièster no teixit

2.320,12 0,48 1,65 0,10

Plafó acústic de planxa perforada, 
galvanitzat i p

700,32 0,14 0,50 0,030

Coronament de paret amb planxa 
d'acer galvanitzat

3.339,56 0,69 2,37 0,15

Caixa de registre d'acer galvanitzat,
rectangular,

37,56 0,0078 0,027 0,0016

Caixa de registre d'acer galvanitzat,



rectangular, 37,56 0,0078 0,027 0,0016

Membrana d'una làmina de polietilè 
d'alta densitat

2.267,92 0,47 1,61 0,099

Formació de pendents amb morter de 
perlita i cimen

44.906,80 9,30 31,88 1,95 380,38 0,079 37,27 0,16

Geotèxtil format per feltre de 
polièster no teixit

4.863,95 1,01 3,45 0,21

Geotèxtil format per feltre de 
polièster no teixit

3.212,40 0,67 2,28 0,14

Acabat de terrat amb capa de 
protecció de grava de

903,61 0,19 0,64 0,039

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

800,96 0,17 0,57 0,035 1,01
2,10E-

04
0,099

4,32E-
04

Capa de protecció de morter 
d'anhidrita de 3 cm de

269,70 0,056 0,19 0,012 29,74 0,0062 2,91 0,013

Membrana d'una làmina de polietilè 
d'alta densitat

3.746,22 0,78 2,66 0,16

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 765,72 0,16 100,00 0,012 213,39 0,044 100,00 0,0033

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

1,92
3,98E-

04
0,90

2,98E-
05

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

70,92 0,015 33,24 0,0011

Acabat de terrat 
amb paviment 
format per dues
cape

401,87 0,083 52,48 0,0062

Armadura per a 
lloses AP500 T 
amb malla
electrosol

33,23 0,0069 15,57
5,15E-

04

Minvell fixat al 
parament, de 
planxa d'acer
galvan

31,60 0,0065 14,81
4,90E-

04

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

5,11 0,0011 2,40
7,92E-

05

Sòcol de 
claraboia per a
un forat 
rectangular, amb

244,70 0,051 31,96 0,0038

Coberta amb 
perfil nervat de 

19,45 0,0040 9,11
3,01E-

planxa d'acer
galvani

04

Aïllament amb 
placa semirígida 
de llana de roca
UN

8,63 0,0018 4,04
1,34E-

04

Claraboia 
rectangular de
forma 
parabòlica, fixa,

6,70 0,0014 0,88
1,04E-

04

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

5,32 0,0011 2,49
8,24E-

05

Plafó acústic de 
planxa
perforada, 
galvanitzat i p

13,41 0,0028 6,28
2,08E-

04

Membrana d'una 
làmina de
polietilè d'alta
densitat

2,42
5,02E-

04
1,14

3,75E-
05

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

11,15 0,0023 5,23
1,73E-

04

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

7,37 0,0015 3,45
1,14E-

04

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

112,45 0,023 14,68 0,0017

Membrana d'una 
làmina de
polietilè d'alta
densitat

2,85
5,90E-

04
1,34

4,42E-
05

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,55
1,13E-

04
100,00 0,012 3,08

6,37E-
04

100,00 0,069

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

9,60E-05
1,99E-

08
0,0031

2,14E-
06

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

2,36
4,89E-

04
76,83 0,053

Acabat de terrat 
amb paviment 
format per dues
cape

0,27
5,52E-

05
48,90 0,0059



Armadura per a 
lloses AP500 T 
amb malla
electrosol

0,088
1,82E-

05
2,86 0,0020

Minvell fixat al 
parament, de 
planxa d'acer
galvan

0,0040
8,33E-

07
0,13

8,98E-
05

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

0,0079
1,63E-

06
0,26

1,76E-
04

Sòcol de 
claraboia per a
un forat 
rectangular, amb

0,22
4,60E-

05
40,73 0,0050

Coberta amb 
perfil nervat de 
planxa d'acer
galvani

0,080
1,65E-

05
2,59 0,0018

Aïllament amb 
placa semirígida 
de llana de roca
UN

0,28
5,86E-

05
9,19 0,0063

Claraboia 
rectangular de
forma 
parabòlica, fixa,

0,0034
6,94E-

07
0,62

7,48E-
05

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

0,0039
8,13E-

07
0,13

8,77E-
05

Plafó acústic de 
planxa
perforada, 
galvanitzat i p

0,085
1,77E-

05
2,78 0,0019

Membrana d'una 
làmina de
polietilè d'alta
densitat

0,049
1,02E-

05
1,60 0,0011

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

0,0083
1,71E-

06
0,27

1,85E-
04

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

0,0054
1,12E-

06
0,18

1,21E-
04

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

0,053
1,10E-

05
9,75 0,0012

Membrana d'una 
làmina de

0,098
2,03E-

3,19 0,0022

polietilè d'alta
densitat

05

Embalatge
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 84,81 0,018 100,00 0,62 5.014,41 1,04 100,00 36,81

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

703,98 0,15 14,04 5,17

Formació de 
pendents amb
formigó de 
dosificació 15

26,27 0,0054 0,52 0,19

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

78,52 0,016 1,57 0,58

Acabat de terrat 
amb paviment 
format per dues
cape

82,44 0,017 97,21 0,61 219,16 0,045 4,37 1,61

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 5

67,41 0,014 1,34 0,49

Minvell fixat al 
parament, de 
planxa d'acer
galvan

76,91 0,016 1,53 0,56

Matarracó de 
radi 6 cm, fet 
amb morter de 
ciment 1

4,63
9,59E-

04
0,092 0,034

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

0,020
4,23E-

06
0,024

1,50E-
04

0,0044
9,13E-

07
8,79E-

05
3,24E-

05

Pintat 
d'estructura 
d'acer a l'esmalt 
sintètic, am

0,80
1,65E-

04
0,94 0,0059 0,079

1,63E-
05

0,0016
5,77E-

04

Bonera sifònica 
de PVC rígid de 
diàmetre 110 
mm am

0,93
1,92E-

04
0,019 0,0068

Bonera sifònica 
de PVC rígid de 
diàmetre 110 
mm am

0,93
1,92E-

04
0,019 0,0068

Sòcol de 
claraboia per a
un forat 
rectangular, amb

15,57 0,0032 0,31 0,11



Coberta amb 
perfil nervat de 
planxa d'acer
galvani

0,035
7,25E-

06
6,98E-

04
2,57E-

04

Aïllament amb 
placa semirígida 
de llana de roca
UN

7,69 0,0016 0,15 0,056

Claraboia 
rectangular de
forma 
parabòlica, fixa,

0,34
7,07E-

05
0,0068 0,0025

Claraboia 
rectangular de
forma 
parabòlica, fixa,

0,064
1,33E-

05
0,0013

4,72E-
04

Gàrgola de PVC 
amb tub de
sortida de 90x90 
mm, i

0,45
9,38E-

05
0,0090 0,0033

Bonera de PVC 
rígid de diàmetre 
110 mm amb 
tapa p

0,66
1,37E-

04
0,013 0,0049

Programador de 
reg amb
alimentació a 24 
V, no codi

1,24
2,56E-

04
0,025 0,0091

Estació 
meteorològica 
per a connectar a
programado

0,15
3,20E-

05
0,0031 0,0011

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

33,26 0,0069 0,66 0,24

Plafó acústic de 
planxa
perforada, 
galvanitzat i p

256,45 0,053 5,11 1,88

Coronament de 
paret amb planxa 
d'acer 
galvanitzat

1,52
3,15E-

04
1,79 0,011 0,10

2,13E-
05

0,0020
7,54E-

04

Caixa de registre 
d'acer
galvanitzat,
rectangular,

3,74
7,74E-

04
0,075 0,027

Caixa de registre 
d'acer
galvanitzat,
rectangular,

3,74
7,74E-

04
0,075 0,027

Membrana d'una 
làmina de

199,69 0,041 3,98 1,47

polietilè d'alta
densitat

Escorça de pi de 
10 a 35 mm, 
subministrada en
sacs

27,45 0,0057 0,55 0,20

Formació de 
pendents amb
morter de perlita 
i cimen

0,028
5,76E-

06
0,033

2,04E-
04

2.703,23 0,56 53,91 19,84

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

69,70 0,014 1,39 0,51

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

46,05 0,0095 0,92 0,34

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

16,14 0,0033 0,32 0,12

Membrana d'una 
làmina de
polietilè d'alta
densitat

449,86 0,093 8,97 3,30

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 1,47
3,05E-

04
100,00 2,16 18,53 0,0038 100,00 27,14

Barrera de
vapor/estanquitat 
amb vel de 
polietilè

2,97
6,14E-

04
16,00 4,34

Formació de 
pendents amb
formigó de 
dosificació 15

0,070
1,45E-

05
0,38 0,10

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

0,35
7,34E-

05
1,91 0,52

Acabat de terrat 
amb paviment 
format per dues
cape

1,45
2,99E-

04
98,26 2,12 1,33

2,75E-
04

7,17 1,95

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 5

0,40
8,31E-

05
2,17 0,59

Minvell fixat al 
parament, de 
planxa d'acer
galvan

0,47
9,70E-

05
2,53 0,69



Matarracó de 
radi 6 cm, fet 
amb morter de 
ciment 1

0,012
2,56E-

06
0,067 0,018

Muntatge i 
desmuntatge
d'encofrat per a 
lloses, a

3,83E-04
7,94E-

08
0,026

5,62E-
04

2,65E-05
5,48E-

09
1,43E-

04
3,87E-

05

Pintat 
d'estructura 
d'acer a l'esmalt 
sintètic, am

0,014
2,90E-

06
0,95 0,020 5,03E-04

1,04E-
07

0,0027
7,37E-

04

Bonera sifònica 
de PVC rígid de 
diàmetre 110 
mm am

8,74E-04
1,81E-

07
0,0047 0,0013

Bonera sifònica 
de PVC rígid de 
diàmetre 110 
mm am

8,74E-04
1,81E-

07
0,0047 0,0013

Sòcol de 
claraboia per a
un forat 
rectangular, amb

0,075
1,56E-

05
0,41 0,11

Coberta amb 
perfil nervat de 
planxa d'acer
galvani

2,10E-04
4,35E-

08
0,0011

3,08E-
04

Aïllament amb 
placa semirígida 
de llana de roca
UN

0,053
1,10E-

05
0,29 0,078

Claraboia 
rectangular de
forma 
parabòlica, fixa,

9,54E-04
1,98E-

07
0,0051 0,0014

Claraboia 
rectangular de
forma 
parabòlica, fixa,

3,86E-04
7,99E-

08
0,0021

5,65E-
04

Gàrgola de PVC 
amb tub de
sortida de 90x90 
mm, i

0,0031
6,36E-

07
0,017 0,0045

Bonera de PVC 
rígid de diàmetre 
110 mm amb 
tapa p

6,24E-04
1,29E-

07
0,0034

9,14E-
04

Programador de 
reg amb
alimentació a 24 
V, no codi

0,0067
1,39E-

06
0,036 0,0098

Estació 
meteorològica 

8,40E-04
1,74E-

0,0045 0,0012

per a connectar a
programado

07

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

0,13
2,66E-

05
0,69 0,19

Plafó acústic de 
planxa
perforada, 
galvanitzat i p

1,36
2,82E-

04
7,36 2,00

Coronament de 
paret amb planxa 
d'acer 
galvanitzat

0,011
2,20E-

06
0,72 0,016 6,16E-04

1,28E-
07

0,0033
9,02E-

04

Caixa de registre 
d'acer
galvanitzat,
rectangular,

0,020
4,11E-

06
0,11 0,029

Caixa de registre 
d'acer
galvanitzat,
rectangular,

0,020
4,11E-

06
0,11 0,029

Membrana d'una 
làmina de
polietilè d'alta
densitat

0,84
1,74E-

04
4,53 1,23

Escorça de pi de 
10 a 35 mm, 
subministrada en
sacs

1,02
2,10E-

04
5,49 1,49

Formació de 
pendents amb
morter de perlita 
i cimen

6,45E-04
1,33E-

07
0,044

9,44E-
04

6,97 0,0014 37,62 10,21

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

0,27
5,58E-

05
1,45 0,39

Geotèxtil format 
per feltre de 
polièster no
teixit

0,18
3,69E-

05
0,96 0,26

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

0,088
1,82E-

05
0,48 0,13

Membrana d'una 
làmina de
polietilè d'alta
densitat

1,89
3,92E-

04
10,22 2,77



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 738.802,15 152,95 100,00 3,18 205.222,82 42,49 100,00 3,18

Fabricació 738.742,45 152,94 99,99 3,18 205.206,24 42,48 99,99 3,18

Construcció 59,69 0,012 0,0081
2,57E-

04
16,58 0,0034 0,0081

2,57E-
04

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 55.656,31 11,52 100,00 2,20

Fabricació 55.647,61 11,52 99,98 2,20

Construcció 8,70 0,0018 0,016
3,43E-

04

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 28.908,66 5,98 100,00 0,91

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,38
7,80E-

05
100,00 0,0084 752,83 0,16 100,00 0,012

inerts 0,38
7,79E-

05
99,85 0,0084 752,81 0,16 100,00 0,012

no especials
5,64E-

04
1,17E-

07
0,15

1,26E-
05

0,023
4,68E-

06
0,0030

3,50E-
07

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,38
7,80E-

05
100,00 0,0084 752,83 0,16 100,00 0,012

170101 (formigó) 0,38
7,79E-

05
99,85 0,0084 752,81 0,16 100,00 0,012

170203 (plàstic)
5,64E-

04
1,17E-

07
0,15

1,26E-
05

0,023
4,68E-

06
0,0030

3,50E-
07

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,38
7,80E-

05
100,00 0,0084 752,83 0,16 100,00 0,012

170101 (formigó) 0,38
7,79E-

05
99,85 0,0084 752,81 0,16 100,00 0,012

170203 (plàstic)
5,64E-

04
1,17E-

07
0,15

1,26E-
05

0,023
4,68E-

06
0,0030

3,50E-
07

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,95 4,04E- 100,00 2,86 359,16 0,074 100,00 2,64

04

especials 0,37
7,63E-

05
18,87 0,54 47,39 0,0098 13,20 0,35

no especials 1,58
3,28E-

04
81,13 2,32 311,77 0,065 86,80 2,29

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,95
4,04E-

04
100,00 2,86 359,16 0,074 100,00 2,64

150101 (envasos de paper i cartró) 0,32
6,73E-

05
16,65 0,48 95,13 0,020 26,49 0,70

170201 (fusta) 1,26
2,60E-

04
64,43 1,84 215,76 0,045 60,07 1,58

170203 (plàstic)
9,64E-

04
2,00E-

07
0,049 0,0014 0,88

1,82E-
04

0,24 0,0064

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,37
7,63E-

05
18,87 0,54 47,39 0,0098 13,20 0,35

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,95
4,04E-

04
100,00 2,86 359,16 0,074 100,00 2,64

150101 (envasos de paper i cartró) 0,32
6,73E-

05
16,65 0,48 95,13 0,020 26,49 0,70

150102 (envasos de plàstic)
9,64E-

04
2,00E-

07
0,049 0,0014 0,88

1,82E-
04

0,24 0,0064

150103 (envasos de fusta) 1,26
2,60E-

04
64,43 1,84 215,76 0,045 60,07 1,58

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,37
7,63E-

05
18,87 0,54 47,39 0,0098 13,20 0,35

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,95
4,04E-

04
100,00 2,86 359,16 0,074 100,00 2,64

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,094
1,94E-

05
4,81 0,14 5,35 0,0011 1,49 0,039

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,024
4,99E-

06
1,24 0,035 3,56

7,36E-
04

0,99 0,026

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,044
9,07E-

06
2,24 0,064 7,30 0,0015 2,03 0,054

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*) 0,27
5,61E-

05
13,88 0,40 38,71 0,0080 10,78 0,28

film polietilè 25 micres
9,64E-

04
2,00E-

07
0,049 0,0014 0,88

1,82E-
04

0,24 0,0064

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 0,23
4,80E-

05
11,87 0,34 56,20 0,012 15,65 0,41

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,100
2,06E-

05
5,11 0,15 14,96 0,0031 4,17 0,11

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENVOLUPANT > ENVOLUPANT SOBRE RASANT > 

                FAÇANES



palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 0,92
1,91E-

04
47,33 1,35 153,98 0,032 42,87 1,13

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,076
1,57E-

05
3,88 0,11 14,20 0,0029 3,95 0,10

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=2000kg 0,15
3,10E-

05
7,66 0,22 31,16 0,0065 8,68 0,23

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 0,0087
1,81E-

06
0,45 0,013 1,46

3,01E-
04

0,41 0,011

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,025
5,23E-

06
1,29 0,037 28,07 0,0058 7,82 0,21

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,0036
7,35E-

07
0,18 0,0052 3,34

6,91E-
04

0,93 0,024

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 28.908,66 5,98 100,00 0,91

Arrebossat reglejat sobre parament vertical
exteri

9.839,29 2,04 34,04 0,31

Pintat de parament exterior amb pintura al
dissolv

101,14 0,021 0,35 0,0032

Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb 
pedra arti

2.289,32 0,47 7,92 0,072

Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 
mm d

116,97 0,024 0,40 0,0037

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
e

0,47 9,82E-05 0,0016 1,49E-05

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 
mm d

5,77 0,0012 0,020 1,82E-04

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28
cm

852,00 0,18 2,95 0,027

Revestiment per a formació de façana 
ventilada amb

15.244,07 3,16 52,73 0,48

Coronament de paret amb planxa d'acer 
galvanitzat

14,88 0,0031 0,051 4,69E-04

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 4

444,74 0,092 1,54 0,014

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 738.742,45 152,94 100,00 3,31 59,69 0,012 100,00 0,0062

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical exteri

12.593,46 2,61 1,70 0,057 53,50 0,011 89,62 0,0056

Pintat de parament exterior amb 
pintura al dissolv

9.326,20 1,93 1,26 0,042

Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, 
amb pedra arti

4.484,79 0,93 0,61 0,020 5,45 0,0011 9,13
5,70E-

04

Escopidor amb planxa d'acer 
galvanitzat d'1,5 mm d

4.945,64 1,02 0,67 0,022

Reblert de junt amb cordó cel·lular 
de polietilè e

40,41 0,0084 0,0055
1,81E-

04

Segellat de junt entre materials 
d'obra de 20 mm d

115,44 0,024 0,016
5,18E-

04

Caixa per a persiana enrotllable en 
paret de 28 cm

2.358,95 0,49 0,32 0,011

Revestiment per a formació de 
façana ventilada amb

202.676,62 41,96 27,44 0,91

Escopidor de planxa preformada 
d'acer galvanitzat

51.584,28 10,68 6,98 0,23

Escopidor de planxa preformada 
d'acer galvanitzat

49.056,28 10,16 6,64 0,22

Coronament de paret amb planxa 108.579,86 22,48 14,70 0,49



d'acer galvanitzat

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

810,29 0,17 0,11 0,0036 0,74
1,53E-

04
1,24

7,74E-
05

Tancament de plaques de guix 
laminat i fusta amb a

292.170,23 60,49 39,55 1,31

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 55.647,61 11,52 100,00 2,42 8,70 0,0018 100,00 0,0037

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical exteri

2.387,69 0,49 4,29 0,10 7,80 0,0016 89,62 0,0033

Pintat de parament exterior amb 
pintura al dissolv

1.376,79 0,29 2,47 0,060

Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, 
amb pedra arti

539,15 0,11 0,97 0,023 0,79
1,65E-

04
9,13

3,38E-
04

Escopidor amb planxa d'acer 
galvanitzat d'1,5 mm d

374,83 0,078 0,67 0,016

Reblert de junt amb cordó cel·lular 
de polietilè e

5,97 0,0012 0,011
2,60E-

04

Segellat de junt entre materials 
d'obra de 20 mm d

17,03 0,0035 0,031
7,41E-

04

Caixa per a persiana enrotllable en 
paret de 28 cm

198,89 0,041 0,36 0,0087

Revestiment per a formació de 
façana ventilada amb

17.593,14 3,64 31,62 0,77

Escopidor de planxa preformada 
d'acer galvanitzat

4.127,17 0,85 7,42 0,18

Escopidor de planxa preformada 
d'acer galvanitzat

3.858,81 0,80 6,93 0,17

Coronament de paret amb planxa 
d'acer galvanitzat

8.170,23 1,69 14,68 0,36

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

85,30 0,018 0,15 0,0037 0,11
2,24E-

05
1,24

4,60E-
05

Tancament de plaques de guix 
laminat i fusta amb a

16.912,61 3,50 30,39 0,74

Residus 
obra (pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 752,81 0,16 100,00 0,012 0,023
4,68E-

06
100,00

3,50E-
07

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
exteri

728,84 0,15 96,82 0,011

Reblert de 
junt amb 
cordó

0,023
4,68E-

06
100,00

3,50E-
07

cel·lular de 
polietilè e

Caixa per a 
persiana
enrotllable 
en paret de 
28 cm

12,00 0,0025 1,59
1,86E-

04

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

11,98 0,0025 1,59
1,86E-

04

Residus 
obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,38
7,79E-

05
100,00 0,0084 5,64E-04

1,17E-
07

100,00
1,26E-

05

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
exteri

0,36
7,54E-

05
96,86 0,0081

Reblert de 
junt amb 
cordó
cel·lular de 
polietilè e

5,64E-04
1,17E-

07
100,00

1,26E-
05

Caixa per a 
persiana
enrotllable 
en paret de 
28 cm

0,0062
1,27E-

06
1,64

1,37E-
04

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

0,0057
1,17E-

06
1,50

1,26E-
04

Embalatge
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 47,39 0,0098 100,00 0,35 311,77 0,065 100,00 2,29

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
exteri

34,42 0,0071 11,04 0,25

Pintat de 
parament
exterior amb 
pintura al
dissolv

5,34 0,0011 11,26 0,039 0,53
1,09E-

04
0,17 0,0039

Escopidor de 
43 a 45 cm



d'amplària, 
amb pedra
arti

17,89 0,0037 5,74 0,13

Escopidor 
amb planxa
d'acer 
galvanitzat 
d'1,5 mm d

2,26
4,67E-

04
0,72 0,017

Segellat de 
junt entre
materials 
d'obra de 20 
mm d

0,86
1,78E-

04
1,81 0,0063 0,0013

2,64E-
07

4,10E-
04

9,37E-
06

Caixa per a 
persiana
enrotllable 
en paret de 
28 cm

5,01 0,0010 1,61 0,037

Escopidor de 
planxa
preformada 
d'acer 
galvanitzat

21,04 0,0044 44,40 0,15 0,065
1,36E-

05
0,021

4,80E-
04

Escopidor de 
planxa
preformada 
d'acer 
galvanitzat

14,57 0,0030 30,74 0,11 0,031
6,34E-

06
0,0098

2,25E-
04

Coronament 
de paret amb
planxa d'acer 
galvanitzat

2,25
4,67E-

04
4,76 0,017 0,12

2,52E-
05

0,039
8,93E-

04

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

1,72
3,56E-

04
0,55 0,013

Tancament 
de plaques 
de guix 
laminat i 
fusta amb a

3,34
6,91E-

04
7,04 0,024 249,72 0,052 80,10 1,83

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,37
7,63E-

05
100,00 0,54 1,58

3,28E-
04

100,00 2,32

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
exteri

0,092
1,90E-

05
5,79 0,13

Pintat de 
parament

exterior amb 
pintura al
dissolv

0,094
1,94E-

05
25,41 0,14 0,0034

6,97E-
07

0,21 0,0049

Escopidor de 
43 a 45 cm
d'amplària, 
amb pedra
arti

0,086
1,77E-

05
5,40 0,13

Escopidor 
amb planxa
d'acer 
galvanitzat 
d'1,5 mm d

0,014
2,80E-

06
0,85 0,020

Segellat de 
junt entre
materials 
d'obra de 20 
mm d

0,0061
1,27E-

06
1,67 0,0090 8,18E-06

1,69E-
09

5,17E-
04

1,20E-
05

Caixa per a 
persiana
enrotllable 
en paret de 
28 cm

0,020
4,22E-

06
1,29 0,030

Escopidor de 
planxa
preformada 
d'acer 
galvanitzat

0,15
3,05E-

05
39,99 0,22 3,93E-04

8,13E-
08

0,025
5,75E-

04

Escopidor de 
planxa
preformada 
d'acer 
galvanitzat

0,10
2,11E-

05
27,69 0,15 1,84E-04

3,80E-
08

0,012
2,69E-

04

Coronament 
de paret amb
planxa d'acer 
galvanitzat

0,016
3,27E-

06
4,28 0,023 7,30E-04

1,51E-
07

0,046 0,0011

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

0,0094
1,94E-

06
0,59 0,014

Tancament 
de plaques 
de guix 
laminat i 
fusta amb a

0,0036
7,35E-

07
0,96 0,0052 1,36

2,81E-
04

85,77 1,99



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 60.102,68 12,44 100,00 0,26 16.695,19 3,46 100,00 0,26

Fabricació 60.102,68 12,44 100,00 0,26 16.695,19 3,46 100,00 0,26

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 8.875,25 1,84 100,00 0,35

Fabricació 8.875,25 1,84 100,00 0,35

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 725,76 0,15 100,00 0,023

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 

per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 23,04 0,0048 100,00

3,57E-
04

no especials 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 23,04 0,0048 100,00

3,57E-
04

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 23,04 0,0048 100,00

3,57E-
04

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 23,04 0,0048 100,00

3,57E-
04

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 23,04 0,0048 100,00

3,57E-
04

170604 (materials d'aïllament que no 
contenen amia

0,77
1,59E-

04
100,00 0,017 23,04 0,0048 100,00

3,57E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,12
2,55E-

05
100,00 0,18 28,48 0,0059 100,00 0,21

especials 0,0018
3,75E-

07
1,47 0,0027 2,01

4,16E-
04

7,06 0,015

no especials 0,12
2,51E-

05
98,53 0,18 26,47 0,0055 92,94 0,19

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,12 2,55E- 100,00 0,18 28,48 0,0059 100,00 0,21

05

170201 (fusta) 0,12
2,40E-

05
94,08 0,17 21,48 0,0044 75,44 0,16

170203 (plàstic) 0,0055
1,13E-

06
4,45 0,0080 4,98 0,0010 17,50 0,037

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,0018
3,75E-

07
1,47 0,0027 2,01

4,16E-
04

7,06 0,015

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,12
2,55E-

05
100,00 0,18 28,48 0,0059 100,00 0,21

150102 (envasos de plàstic) 0,0055
1,13E-

06
4,45 0,0080 4,98 0,0010 17,50 0,037

150103 (envasos de fusta) 0,12
2,40E-

05
94,08 0,17 21,48 0,0044 75,44 0,16

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,0018
3,75E-

07
1,47 0,0027 2,01

4,16E-
04

7,06 0,015

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,12
2,55E-

05
100,00 0,18 28,48 0,0059 100,00 0,21

film polietilè 25 micres 0,0055
1,13E-

06
4,45 0,0080 4,98 0,0010 17,50 0,037

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,0060
1,25E-

06
4,91 0,0089 0,91

1,88E-
04

3,19 0,0067

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,11
2,27E-

05
89,17 0,16 20,58 0,0043 72,25 0,15

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38mm(*) 0,0018
3,75E-

07
1,47 0,0027 2,01

4,16E-
04

7,06 0,015

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENVOLUPANT > ENVOLUPANT SOBRE RASANT > 

                SOSTRES



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 725,76 0,15 100,00 0,023

Aïllament de planxa de poliestirè extruït 
(XPS) UN

725,76 0,15 100,00 0,023

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Aïllament de planxa de poliestirè extruït 
(XPS) UN

60.102,68 12,44 100,00 0,27

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Aïllament de planxa de poliestirè extruït
(XPS) UN

8.875,25 1,84 100,00 0,39



Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 23,04 0,0048 100,00
3,57E-

04

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

23,04 0,0048 100,00
3,57E-

04

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,77
1,59E-

04
100,00 0,017

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

0,77
1,59E-

04
100,00 0,017

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m²
%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 2,01
4,16E-

04
100,00 0,015 26,47 0,0055 100,00 0,19

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

2,01
4,16E-

04
100,00 0,015 26,47 0,0055 100,00 0,19

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,0018
3,75E-

07
100,00 0,0027 0,12

2,51E-
05

100,00 0,18

Aïllament de 
planxa de
poliestirè extruït 
(XPS) UN

0,0018
3,75E-

07
100,00 0,0027 0,12

2,51E-
05

100,00 0,18

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.058.946,88 219,23 100,00 4,56 294.151,91 60,90 100,00 4,56

Fabricació 1.054.247,15 218,26 99,56 4,54 292.846,43 60,63 99,56 4,54

Construcció 4.699,73 0,97 0,44 0,020 1.305,48 0,27 0,44 0,020

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 76.607,72 15,86 100,00 3,02

Fabricació 75.922,50 15,72 99,11 3,00

Construcció 685,22 0,14 0,89 0,027

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 46.366,66 9,60 100,00 1,46

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 

per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

no especials 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

170407 (metalls barrejats) 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

170405 (ferro i acer) 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,31
4,78E-

04
100,00 3,38 87,36 0,018 100,00 0,64

especials 1,13
2,34E-

04
48,83 1,65 81,57 0,017 93,37 0,60

no especials 1,18
2,45E-

04
51,17 1,73 5,79 0,0012 6,63 0,043

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENVOLUPANT > ENVOLUPANT SOBRE RASANT > 

                FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR



segons límits del RD 105/2008 m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,31
4,78E-

04
100,00 3,38 87,36 0,018 100,00 0,64

150101 (envasos de paper i cartró) 1,16
2,39E-

04
50,04 1,69 1,71

3,54E-
04

1,96 0,013

170201 (fusta) 0,026
5,37E-

06
1,12 0,038 3,89

8,05E-
04

4,45 0,029

170203 (plàstic)
2,13E-

04
4,42E-

08
0,0092

3,12E-
04

0,19
4,02E-

05
0,22 0,0014

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

1,13
2,34E-

04
48,83 1,65 81,57 0,017 93,37 0,60

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,31
4,78E-

04
100,00 3,38 87,36 0,018 100,00 0,64

150101 (envasos de paper i cartró) 1,16
2,39E-

04
50,04 1,69 1,71

3,54E-
04

1,96 0,013

150102 (envasos de plàstic)
2,13E-

04
4,42E-

08
0,0092

3,12E-
04

0,19
4,02E-

05
0,22 0,0014

150103 (envasos de fusta) 0,026
5,37E-

06
1,12 0,038 3,89

8,05E-
04

4,45 0,029

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

1,13
2,34E-

04
48,83 1,65 81,57 0,017 93,37 0,60

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,31
4,78E-

04
100,00 3,38 87,36 0,018 100,00 0,64

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,73
1,50E-

04
31,45 1,06 41,44 0,0086 47,44 0,30

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,21
4,36E-

05
9,10 0,31 12,83 0,0027 14,68 0,094

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,63
1,30E-

04
27,15 0,92 0,44

9,13E-
05

0,50 0,0032

cantonera,95x75x95mm,onaC,g=4mm 0,52
1,08E-

04
22,63 0,77 0,25

5,27E-
05

0,29 0,0019

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0061
1,26E-

06
0,26 0,0089 1,01

2,10E-
04

1,16 0,0074

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*) 0,19
3,96E-

05
8,27 0,28 27,30 0,0057 31,25 0,20

film polietilè 25 micres
2,13E-

04
4,42E-

08
0,0092

3,12E-
04

0,19
4,02E-

05
0,22 0,0014

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,026
5,37E-

06
1,12 0,038 3,89

8,05E-
04

4,45 0,029

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 46.366,66 9,60 100,00 1,46

FUSTERIA EXTERIOR 41.311,26 8,55 89,10 1,30

SERRALLERIA EXTERIOR 5.055,40 1,05 10,90 0,16



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m² %N %T

TOTAL 1.054.247,15 218,26 100,00 4,73 4.699,73 0,97 100,00 0,49

FUSTERIA EXTERIOR 874.798,51 181,11 82,98 3,92 4.699,73 0,97 100,00 0,49

SERRALLERIA EXTERIOR 179.448,63 37,15 17,02 0,81

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 75.922,50 15,72 100,00 3,30 685,22 0,14 100,00 0,29

FUSTERIA EXTERIOR 60.915,58 12,61 80,23 2,65 685,22 0,14 100,00 0,29

SERRALLERIA EXTERIOR 15.006,92 3,11 19,77 0,65

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 40,52 0,0084 100,00
6,28E-

04

FUSTERIA
EXTERIOR

40,52 0,0084 100,00
6,28E-

04

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015

FUSTERIA
EXTERIOR

0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m²
%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 81,57 0,017 100,00 0,60 5,79 0,0012 100,00 0,043

FUSTERIA
EXTERIOR

75,27 0,016 92,28 0,55 5,03 0,0010 86,82 0,037

SERRALLERIA
EXTERIOR

6,29 0,0013 7,72 0,046 0,76
1,58E-

04
13,18 0,0056

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 1,13
2,34E-

04
100,00 1,65 1,18

2,45E-
04

100,00 1,73

FUSTERIA
EXTERIOR

1,02
2,11E-

04
90,22 1,49 1,08

2,23E-
04

91,04 1,58

SERRALLERIA
EXTERIOR

0,11
2,29E-

05
9,78 0,16 0,11

2,19E-
05

8,96 0,16



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 879.498,24 182,08 100,00 3,78 244.305,07 50,58 100,00 3,78

Fabricació 874.798,51 181,11 99,47 3,76 242.999,59 50,31 99,47 3,76

Construcció 4.699,73 0,97 0,53 0,020 1.305,48 0,27 0,53 0,020

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 61.600,80 12,75 100,00 2,43

Fabricació 60.915,58 12,61 98,89 2,40

Construcció 685,22 0,14 1,11 0,027

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 41.311,26 8,55 100,00 1,30

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 

per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

no especials 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

170407 (metalls barrejats) 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

170405 (ferro i acer) 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015 40,52 0,0084 100,00

6,28E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,09
4,34E-

04
100,00 3,07 80,30 0,017 100,00 0,59

especials 1,02
2,11E-

04
48,60 1,49 75,27 0,016 93,74 0,55

no especials 1,08
2,23E-

04
51,40 1,58 5,03 0,0010 6,26 0,037

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008 m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,09
4,34E-

04
100,00 3,07 80,30 0,017 100,00 0,59

150101 (envasos de paper i cartró) 1,05
2,18E-

04
50,34 1,54 1,57

3,24E-
04

1,95 0,011

170201 (fusta) 0,022
4,55E-

06
1,05 0,032 3,30

6,83E-
04

4,11 0,024

170203 (plàstic)
1,81E-

04
3,74E-

08
0,0086

2,65E-
04

0,16
3,41E-

05
0,20 0,0012

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

1,02
2,11E-

04
48,60 1,49 75,27 0,016 93,74 0,55

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,09
4,34E-

04
100,00 3,07 80,30 0,017 100,00 0,59

150101 (envasos de paper i cartró) 1,05
2,18E-

04
50,34 1,54 1,57

3,24E-
04

1,95 0,011

150102 (envasos de plàstic)
1,81E-

04
3,74E-

08
0,0086

2,65E-
04

0,16
3,41E-

05
0,20 0,0012

150103 (envasos de fusta) 0,022
4,55E-

06
1,05 0,032 3,30

6,83E-
04

4,11 0,024

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

1,02
2,11E-

04
48,60 1,49 75,27 0,016 93,74 0,55

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,09
4,34E-

04
100,00 3,07 80,30 0,017 100,00 0,59

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,62
1,28E-

04
29,43 0,90 35,15 0,0073 43,77 0,26

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,21
4,36E-

05
10,04 0,31 12,83 0,0027 15,97 0,094

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,53
1,09E-

04
25,11 0,77 0,37

7,65E-
05

0,46 0,0027

cantonera,95x75x95mm,onaC,g=4mm 0,52
1,08E-

04
24,96 0,77 0,25

5,27E-
05

0,32 0,0019

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0057
1,17E-

06
0,27 0,0083 0,94

1,95E-
04

1,17 0,0069

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*) 0,19
3,96E-

05
9,12 0,28 27,30 0,0057 33,99 0,20

film polietilè 25 micres
1,81E-

04
3,74E-

08
0,0086

2,65E-
04

0,16
3,41E-

05
0,20 0,0012

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,022
4,55E-

06
1,05 0,032 3,30

6,83E-
04

4,11 0,024

Massa kg kg/m² %N %T

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENVOLUPANT > ENVOLUPANT SOBRE RASANT > 

                FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR > FUSTERIA EXTERIOR



TOTAL 41.311,26 8,55 100,00 1,30

Revestiment vertical amb perfil grecat de 
planxa d

2.066,33 0,43 5,00 0,065

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit
d'o

533,04 0,11 1,29 0,017

Porta d'acer, de dues fulles batents per a un
buit

79,16 0,016 0,19 0,0025

Porta d'acer, de dues fulles batents per a un
buit

74,32 0,015 0,18 0,0023

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit
d'o

119,64 0,025 0,29 0,0038

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat 
ribotat,

10.523,72 2,18 25,47 0,33

Acer inoxidable austenític amb molibdè de
designac

1.684,49 0,35 4,08 0,053

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de
grui

26.184,67 5,42 63,38 0,82

Balconera de fusta de pi roig per a pintar,
col·lo

4,43 9,18E-04 0,011 1,40E-04

Balconera de fusta de pi roig per a pintar,
col·lo

29,04 0,0060 0,070 9,15E-04

Balconera de fusta de pi roig per a pintar,
col·lo

4,65 9,63E-04 0,011 1,47E-04

Balconera de fusta de pi roig per a pintar,
col·lo

2,62 5,42E-04 0,0063 8,25E-05

Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col·l 4,36 9,02E-04 0,011 1,37E-04

Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col·l 0,53 1,09E-04 0,0013 1,66E-05

Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col·l 0,26 5,47E-05 6,39E-04 8,32E-06

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 874.798,51 181,11 100,00 3,92 4.699,73 0,97 100,00 0,49

Revestiment vertical amb perfil 
grecat de planxa d

86.808,20 17,97 9,92 0,39

Porta d'acer, d'una fulla batent per 
a un buit d'o

23.088,51 4,78 2,64 0,10

Porta d'acer, de dues fulles batents 
per a un buit

3.444,35 0,71 0,39 0,015

Porta d'acer, de dues fulles batents 
per a un buit

3.242,48 0,67 0,37 0,015

Porta d'acer, d'una fulla batent per 
a un buit d'o

5.275,44 1,09 0,60 0,024

Cabiró de fusta de pi flandes C24 
acabat ribotat,

28.932,98 5,99 3,31 0,13

Acer inoxidable austenític amb 

molibdè de designac 138.940,19 28,76 15,88 0,62 4.699,73 0,97 100,00 0,49

Vidre aïllant d'una lluna incolora 
de 6 mm de grui

440.040,91 91,10 50,30 1,97

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

3.617,54 0,75 0,41 0,016

Bastiment de base per a
balconera, de fusta de pi

0,59
1,23E-

04
6,79E-

05
2,66E-

06

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

25.173,81 5,21 2,88 0,11

Bastiment de base per a
balconera, de fusta de pi

5,73 0,0012
6,55E-

04
2,57E-

05

Persiana enrotllable de fusta per a 
pintar, de lam

963,75 0,20 0,11 0,0043

Guies de planxa d'acer galvanitzat 
per a persianes

497,33 0,10 0,057 0,0022

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

4.033,53 0,84 0,46 0,018

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

1.980,34 0,41 0,23 0,0089

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar, col·l

4.931,28 1,02 0,56 0,022

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar, col·l

462,81 0,096 0,053 0,0021

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar, col·l

196,05 0,041 0,022
8,80E-

04

Persiana practicable de fusta de pi 
per a pintar,

19.916,82 4,12 2,28 0,089

Pintat de finestres i balconeres de 
fusta, a l'esm

83.245,87 17,23 9,52 0,37

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 60.915,58 12,61 100,00 2,65 685,22 0,14 100,00 0,29

Revestiment vertical amb perfil 
grecat de planxa d

6.514,57 1,35 10,69 0,28

Porta d'acer, d'una fulla batent per 
a un buit d'o

1.762,48 0,36 2,89 0,077

Porta d'acer, de dues fulles batents 
per a un buit

263,45 0,055 0,43 0,011

Porta d'acer, de dues fulles batents 
per a un buit

248,30 0,051 0,41 0,011

Porta d'acer, d'una fulla batent per 
a un buit d'o

405,83 0,084 0,67 0,018

Cabiró de fusta de pi flandes C24 
acabat ribotat,

1.161,68 0,24 1,91 0,051

Acer inoxidable austenític amb 
molibdè de designac

7.632,43 1,58 12,53 0,33 685,22 0,14 100,00 0,29



Vidre aïllant d'una lluna incolora 
de 6 mm de grui

26.974,97 5,58 44,28 1,17

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

225,62 0,047 0,37 0,0098

Bastiment de base per a
balconera, de fusta de pi

0,017
3,50E-

06
2,78E-

05
7,36E-

07

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

1.560,13 0,32 2,56 0,068

Bastiment de base per a
balconera, de fusta de pi

0,16
3,38E-

05
2,68E-

04
7,10E-

06

Persiana enrotllable de fusta per a 
pintar, de lam

33,70 0,0070 0,055 0,0015

Guies de planxa d'acer galvanitzat 
per a persianes

37,32 0,0077 0,061 0,0016

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

249,97 0,052 0,41 0,011

Balconera de fusta de pi roig per a 
pintar, col·lo

125,73 0,026 0,21 0,0055

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar, col·l

293,52 0,061 0,48 0,013

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar, col·l

28,82 0,0060 0,047 0,0013

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar, col·l

12,48 0,0026 0,020
5,43E-

04

Persiana practicable de fusta de pi 
per a pintar,

1.093,14 0,23 1,79 0,048

Pintat de finestres i balconeres de 
fusta, a l'esm

12.291,25 2,54 20,18 0,53

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m²

%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 40,52 0,0084 100,00
6,28E-

04

Revestiment 
vertical amb perfil 
grecat de planxa d

40,52 0,0084 100,00
6,28E-

04

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015

Revestiment 
vertical amb perfil 
grecat de planxa d

0,066
1,37E-

05
100,00 0,0015

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m²
%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 75,27 0,016 100,00 0,55 5,03 0,0010 100,00 0,037

Revestiment 
vertical amb perfil 
grecat de planxa d

0,068
1,40E-

05
1,34

4,96E-
04

Cabiró de fusta de 
pi flandes C24 
acabat ribotat,

0,87
1,80E-

04
17,27 0,0064

Vidre aïllant d'una 
lluna incolora de 6 
mm de grui

0,37
7,65E-

05
7,35 0,0027

Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

2,58
5,35E-

04
3,43 0,019 0,027

5,58E-
06

0,54
1,98E-

04

Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

17,30 0,0036 22,99 0,13 0,13
2,64E-

05
2,54

9,36E-
04

Guies de planxa 
d'acer galvanitzat 
per a persianes

0,0059
1,23E-

06
0,12

4,36E-
05

Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

2,77
5,74E-

04
3,68 0,020 0,020

4,23E-
06

0,41
1,50E-

04

Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

1,56
3,23E-

04
2,07 0,011 0,015

3,06E-
06

0,29
1,09E-

04

Fulla fixa de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·l

2,60
5,37E-

04
3,45 0,019 0,057

1,19E-
05

1,14
4,22E-

04

Fulla fixa de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·l

0,33
6,76E-

05
0,43 0,0024 0,0052

1,08E-
06

0,10
3,83E-

05

Fulla fixa de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·l

0,16
3,24E-

05
0,21 0,0011 0,0022

4,50E-
07

0,043
1,60E-

05

Pintat de finestres 
i balconeres de 
fusta, a l'esm

47,98 0,0099 63,73 0,35 3,46
7,17E-

04
68,86 0,025

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N
%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 1,02
2,11E-

04
100,00 1,49 1,08

2,23E-
04

100,00 1,58

Revestiment 
vertical amb perfil 
grecat de planxa d

4,05E-04
8,39E-

08
0,038

5,93E-
04

Cabiró de fusta de 
pi flandes C24 
acabat ribotat,

0,0052
1,08E-

06
0,48 0,0076

Vidre aïllant d'una 
lluna incolora de 6 
mm de grui

0,53
1,09E-

04
48,85 0,77



Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

0,018
3,74E-

06
1,78 0,026 0,055

1,15E-
05

5,15 0,081

Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

0,12
2,51E-

05
11,90 0,18 0,26

5,42E-
05

24,33 0,38

Guies de planxa 
d'acer galvanitzat 
per a persianes

3,56E-05
7,38E-

09
0,0033

5,22E-
05

Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

0,019
4,02E-

06
1,91 0,028 0,042

8,69E-
06

3,90 0,061

Balconera de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·lo

0,011
2,26E-

06
1,07 0,016 0,030

6,29E-
06

2,82 0,044

Fulla fixa de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·l

0,018
3,76E-

06
1,78 0,027 0,12

2,44E-
05

10,95 0,17

Fulla fixa de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·l

0,0023
4,73E-

07
0,22 0,0033 0,011

2,22E-
06

1,00 0,016

Fulla fixa de fusta 
de pi roig per a 
pintar, col·l

0,0011
2,27E-

07
0,11 0,0016 0,0045

9,25E-
07

0,41 0,0065

Pintat de finestres 
i balconeres de 
fusta, a l'esm

0,83
1,71E-

04
81,23 1,21 0,022

4,59E-
06

2,06 0,032

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 179.448,63 37,15 100,00 0,77 49.846,84 10,32 100,00 0,77

Fabricació 179.448,63 37,15 100,00 0,77 49.846,84 10,32 100,00 0,77

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 15.006,92 3,11 100,00 0,59

Fabricació 15.006,92 3,11 100,00 0,59

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 5.055,40 1,05 100,00 0,16

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,22
4,48E-

05
100,00 0,32 7,06 0,0015 100,00 0,052

especials 0,11
2,29E-

05
51,03 0,16 6,29 0,0013 89,18 0,046

no especials 0,11
2,19E-

05
48,97 0,16 0,76

1,58E-
04

10,82 0,0056

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,22
4,48E-

05
100,00 0,32 7,06 0,0015 100,00 0,052

150101 (envasos de paper i cartró) 0,10
2,11E-

05
47,14 0,15 0,14

2,97E-
05

2,04 0,0011

170201 (fusta) 0,0039
8,15E-

07
1,82 0,0058 0,59

1,22E-
04

8,37 0,0043

170203 (plàstic)
3,24E-

05
6,70E-

09
0,015

4,74E-
05

0,029
6,10E-

06
0,42

2,16E-
04

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,11
2,29E-

05
51,03 0,16 6,29 0,0013 89,18 0,046

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,22
4,48E-

05
100,00 0,32 7,06 0,0015 100,00 0,052

150101 (envasos de paper i cartró) 0,10
2,11E-

05
47,14 0,15 0,14

2,97E-
05

2,04 0,0011

150102 (envasos de plàstic)
3,24E-

05
6,70E-

09
0,015

4,74E-
05

0,029
6,10E-

06
0,42

2,16E-
04

150103 (envasos de fusta) 0,0039 8,15E- 1,82 0,0058 0,59 1,22E- 8,37 0,0043

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ENVOLUPANT > ENVOLUPANT SOBRE RASANT > 

                FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR > SERRALLERIA EXTERIOR



07 04

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,11
2,29E-

05
51,03 0,16 6,29 0,0013 89,18 0,046

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,22
4,48E-

05
100,00 0,32 7,06 0,0015 100,00 0,052

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,11
2,29E-

05
51,03 0,16 6,29 0,0013 89,18 0,046

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,10
2,10E-

05
46,93 0,15 0,071

1,48E-
05

1,01
5,24E-

04

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2
4,34E-

04
8,98E-

08
0,20

6,35E-
04

0,072
1,50E-

05
1,02

5,31E-
04

film polietilè 25 micres
3,24E-

05
6,70E-

09
0,015

4,74E-
05

0,029
6,10E-

06
0,42

2,16E-
04

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,0039
8,15E-

07
1,82 0,0058 0,59

1,22E-
04

8,37 0,0043

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 5.055,40 1,05 100,00 0,16

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 
12

119,28 0,025 2,36 0,0038

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, 
amb

260,00 0,054 5,14 0,0082

Barana d'acer, amb passamà, travesser 
inferior, mu

4.676,12 0,97 92,50 0,15



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots 
a 12

5.586,40 1,16 3,11 0,025

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m 
d'amplària, amb

10.088,00 2,09 5,62 0,045

Barana d'acer, amb passamà, travesser 
inferior, mu

163.774,24 33,91 91,27 0,73

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots 
a 12

824,53 0,17 5,49 0,036

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m 
d'amplària, amb

990,64 0,21 6,60 0,043

Barana d'acer, amb passamà, travesser 
inferior, mu

13.191,75 2,73 87,90 0,57

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 6,29 0,0013 100,00 0,046 0,76
1,58E-

04
100,00 0,0056

Pintat de barana i 
reixa d'acer, amb 
barrots a 12

6,29 0,0013 100,00 0,046 0,62
1,28E-

04
81,19 0,0046

Barana d'acer, amb
passamà, travesser 
inferior, mu

0,14
2,97E-

05
18,81 0,0011

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,11
2,29E-

05
100,00 0,16 0,11

2,19E-
05

100,00 0,16

Pintat de barana i 
reixa d'acer, amb 
barrots a 12

0,11
2,29E-

05
100,00 0,16 0,0040

8,22E-
07

3,75 0,0058

Barana d'acer, amb
passamà, travesser 
inferior, mu

0,10
2,11E-

05
96,25 0,15



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 3.804.189,30 787,57 100,00 16,37 1.056.719,25 218,77 100,00 16,37

Fabricació 3.803.085,52 787,34 99,97 16,36 1.056.412,64 218,71 99,97 16,36

Construcció 1.103,78 0,23 0,029 0,0047 306,61 0,063 0,029 0,0047

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 318.673,28 65,97 100,00 12,57

Fabricació 318.512,35 65,94 99,95 12,57

Construcció 160,93 0,033 0,051 0,0064

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 792.539,28 164,08 100,00 24,97

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,06 0,0042 100,00 0,45 26.341,23 5,45 100,00 0,41

inerts 14,61 0,0030 72,82 0,33 21.835,70 4,52 82,90 0,34

no especials 5,45 0,0011 27,18 0,12 4.505,53 0,93 17,10 0,070

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,06 0,0042 100,00 0,45 26.341,23 5,45 100,00 0,41

170101 (formigó) 5,70 0,0012 28,41 0,13 12.862,56 2,66 48,83 0,20

170103 (teules i materials ceràmics) 8,91 0,0018 44,42 0,20 8.973,13 1,86 34,06 0,14

170201 (fusta) 0,31
6,37E-

05
1,53 0,0069 229,36 0,047 0,87 0,0036

170407 (metalls barrejats) 0,062
1,27E-

05
0,31 0,0014 409,50 0,085 1,55 0,0063

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

5,08 0,0011 25,33 0,11 3.866,67 0,80 14,68 0,060

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,06 0,0042 100,00 0,45 26.341,23 5,45 100,00 0,41

170101 (formigó) 5,70 0,0012 28,41 0,13 12.862,56 2,66 48,83 0,20

170102 (maons) 8,91 0,0018 44,42 0,20 8.973,13 1,86 34,06 0,14

170201 (fusta) 0,31
6,37E-

05
1,53 0,0069 229,36 0,047 0,87 0,0036

170405 (ferro i acer) 0,062
1,27E-

05
0,31 0,0014 409,50 0,085 1,55 0,0063

170604 (materials d'aïllament que no contenen
amia

0,023
4,69E-

06
0,11

5,05E-
04

19,36 0,0040 0,073
3,00E-

04

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

5,06 0,0010 25,22 0,11 3.847,31 0,80 14,61 0,060

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,85 0,0039 100,00 27,60 3.206,62 0,66 100,00 23,54

especials 2,15
4,45E-

04
11,39 3,14 163,52 0,034 5,10 1,20

no especials 16,70 0,0035 88,61 24,46 3.043,09 0,63 94,90 22,34

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,85 0,0039 100,00 27,60 3.206,62 0,66 100,00 23,54

150101 (envasos de paper i cartró) 3,29
6,82E-

04
17,48 4,82 734,27 0,15 22,90 5,39

170201 (fusta) 13,37 0,0028 70,94 19,58 2.276,33 0,47 70,99 16,71

170203 (plàstic) 0,036
7,39E-

06
0,19 0,052 32,49 0,0067 1,01 0,24

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,15
4,45E-

04
11,39 3,14 163,52 0,034 5,10 1,20

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,85 0,0039 100,00 27,60 3.206,62 0,66 100,00 23,54

150101 (envasos de paper i cartró) 3,29
6,82E-

04
17,48 4,82 734,27 0,15 22,90 5,39

150102 (envasos de plàstic) 0,036
7,39E-

06
0,19 0,052 32,49 0,0067 1,01 0,24

150103 (envasos de fusta) 13,37 0,0028 70,94 19,58 2.276,33 0,47 70,99 16,71

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,15
4,45E-

04
11,39 3,14 163,52 0,034 5,10 1,20

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,85 0,0039 100,00 27,60 3.206,62 0,66 100,00 23,54

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*) 0,27
5,54E-

05
1,42 0,39 20,36 0,0042 0,63 0,15

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 1,37
2,84E-

04
7,27 2,01 78,17 0,016 2,44 0,57

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,47
9,72E-

05
2,49 0,69 28,61 0,0059 0,89 0,21

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,53
1,09E-

04
2,81 0,77 0,37

7,69E-
05

0,012 0,0027

cantonera,95x55x95mm,onaC,g=4mm 0,80
1,65E-

04
4,23 1,17 0,44

9,17E-
05

0,014 0,0033

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,17
3,54E-

05
0,91 0,25 25,24 0,0052 0,79 0,19

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,13
2,79E-

05
0,72 0,20 22,46 0,0046 0,70 0,16

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*)
7,82E-

04
1,62E-

07
0,0041 0,0011 0,11

2,31E-
05

0,0035
8,20E-

04

film polietilè 25 micres 0,036
7,39E-

06
0,19 0,052 32,49 0,0067 1,01 0,24

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 1,33
2,76E-

04
7,08 1,95 323,66 0,067 10,09 2,38

3,34E-

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > COMPARTIMENTACIÓ



palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 1,61 04 8,57 2,36 242,14 0,050 7,55 1,78

palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 8,16 0,0017 43,30 11,95 1.360,21 0,28 42,42 9,98

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 3,59
7,44E-

04
19,07 5,26 673,98 0,14 21,02 4,95

paper o cartró embalatge 0,085
1,76E-

05
0,45 0,12 93,48 0,019 2,92 0,69

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,24
5,01E-

05
1,28 0,35 268,62 0,056 8,38 1,97

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,039
7,99E-

06
0,20 0,057 36,28 0,0075 1,13 0,27

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 792.539,28 164,08 100,00 24,97

ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 753.080,66 155,91 95,02 23,72

ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS 39.458,62 8,17 4,98 1,24



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 3.803.085,52 787,34 100,00 17,06 1.103,78 0,23 100,00 0,12

ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 3.262.379,02 675,40 85,78 14,64 1.103,78 0,23 100,00 0,12

ELEMENTS DIVISORIS
HORITZONTALS

540.706,50 111,94 14,22 2,43

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 318.512,35 65,94 100,00 13,85 160,93 0,033 100,00 0,068

ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 276.264,14 57,19 86,74 12,02 160,93 0,033 100,00 0,068

ELEMENTS DIVISORIS
HORITZONTALS

42.248,21 8,75 13,26 1,84

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 21.835,70 4,52 100,00 0,34 4.505,53 0,93 100,00 0,070

ELEMENTS 

DIVISORIS

VERTICALS

21.835,70 4,52 100,00 0,34 3.052,20 0,63 67,74 0,047

ELEMENTS 

DIVISORIS

HORITZONTALS

1.453,33 0,30 32,26 0,023

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 14,61 0,0030 100,00 0,33 5,45 0,0011 100,00 0,12

ELEMENTS 

DIVISORIS

VERTICALS

14,61 0,0030 100,00 0,33 3,70
7,65E-

04
67,79 0,082

ELEMENTS 

DIVISORIS

HORITZONTALS

1,76
3,64E-

04
32,21 0,039

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 163,52 0,034 100,00 1,20 3.043,09 0,63 100,00 22,34

ELEMENTS 

DIVISORIS

VERTICALS

155,03 0,032 94,81 1,14 2.690,15 0,56 88,40 19,75

ELEMENTS 

DIVISORIS

HORITZONTALS

8,49 0,0018 5,19 0,062 352,94 0,073 11,60 2,59

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 2,15
4,45E-

04
100,00 3,14 16,70 0,0035 100,00 24,46

ELEMENTS 

DIVISORIS

VERTICALS

2,14
4,43E-

04
99,58 3,13 14,67 0,0030 87,88 21,49

ELEMENTS 

DIVISORIS

HORITZONTALS

0,0090
1,87E-

06
0,42 0,013 2,02

4,19E-

04
12,12 2,97



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 3.263.482,80 675,63 100,00 14,04 906.523,00 187,68 100,00 14,04

Fabricació 3.262.379,02 675,40 99,97 14,03 906.216,39 187,61 99,97 14,03

Construcció 1.103,78 0,23 0,034 0,0047 306,61 0,063 0,034 0,0047

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 276.425,07 57,23 100,00 10,91

Fabricació 276.264,14 57,19 99,94 10,90

Construcció 160,93 0,033 0,058 0,0064

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 753.080,66 155,91 100,00 23,72

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,30 0,0038 100,00 0,41 24.887,90 5,15 100,00 0,39

inerts 14,61 0,0030 79,81 0,33 21.835,70 4,52 87,74 0,34

no especials 3,70
7,65E-

04
20,19 0,082 3.052,20 0,63 12,26 0,047

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,30 0,0038 100,00 0,41 24.887,90 5,15 100,00 0,39

170101 (formigó) 5,70 0,0012 31,13 0,13 12.862,56 2,66 51,68 0,20

170103 (teules i materials ceràmics) 8,91 0,0018 48,68 0,20 8.973,13 1,86 36,05 0,14

170201 (fusta) 0,15
3,11E-

05
0,82 0,0034 103,21 0,021 0,41 0,0016

170407 (metalls barrejats) 0,046
9,59E-

06
0,25 0,0010 289,76 0,060 1,16 0,0045

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

3,50
7,24E-

04
19,12 0,078 2.659,23 0,55 10,68 0,041

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,30 0,0038 100,00 0,41 24.887,90 5,15 100,00 0,39

170101 (formigó) 5,70 0,0012 31,13 0,13 12.862,56 2,66 51,68 0,20

170102 (maons) 8,91 0,0018 48,68 0,20 8.973,13 1,86 36,05 0,14

170201 (fusta) 0,15
3,11E-

05
0,82 0,0034 103,21 0,021 0,41 0,0016

170405 (ferro i acer) 0,046
9,59E-

06
0,25 0,0010 289,76 0,060 1,16 0,0045

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

3,50
7,24E-

04
19,12 0,078 2.659,23 0,55 10,68 0,041

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

mínima per tipus de residu

TOTAL 16,81 0,0035 100,00 24,62 2.845,18 0,59 100,00 20,88

especials 2,14
4,43E-

04
12,72 3,13 155,03 0,032 5,45 1,14

no especials 14,67 0,0030 87,28 21,49 2.690,15 0,56 94,55 19,75

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 16,81 0,0035 100,00 24,62 2.845,18 0,59 100,00 20,88

150101 (envasos de paper i cartró) 3,10
6,43E-

04
18,46 4,55 689,47 0,14 24,23 5,06

170201 (fusta) 11,54 0,0024 68,62 16,89 1.968,90 0,41 69,20 14,45

170203 (plàstic) 0,035
7,23E-

06
0,21 0,051 31,78 0,0066 1,12 0,23

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,14
4,43E-

04
12,72 3,13 155,03 0,032 5,45 1,14

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 16,81 0,0035 100,00 24,62 2.845,18 0,59 100,00 20,88

150101 (envasos de paper i cartró) 3,10
6,43E-

04
18,46 4,55 689,47 0,14 24,23 5,06

150102 (envasos de plàstic) 0,035
7,23E-

06
0,21 0,051 31,78 0,0066 1,12 0,23

150103 (envasos de fusta) 11,54 0,0024 68,62 16,89 1.968,90 0,41 69,20 14,45

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,14
4,43E-

04
12,72 3,13 155,03 0,032 5,45 1,14

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 16,81 0,0035 100,00 24,62 2.845,18 0,59 100,00 20,88

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*) 0,27
5,54E-

05
1,59 0,39 20,36 0,0042 0,72 0,15

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 1,37
2,84E-

04
8,15 2,01 78,17 0,016 2,75 0,57

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,47
9,72E-

05
2,79 0,69 28,61 0,0059 1,01 0,21

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,53
1,09E-

04
3,15 0,77 0,37

7,69E-
05

0,013 0,0027

cantonera,95x55x95mm,onaC,g=4mm 0,80
1,65E-

04
4,74 1,17 0,44

9,17E-
05

0,016 0,0033

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,17
3,47E-

05
1,00 0,25 24,76 0,0051 0,87 0,18

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,12
2,51E-

05
0,72 0,18 20,24 0,0042 0,71 0,15

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*)
7,82E-

04
1,62E-

07
0,0046 0,0011 0,11

2,31E-
05

0,0039
8,20E-

04

film polietilè 25 micres 0,035
7,23E-

06
0,21 0,051 31,78 0,0066 1,12 0,23

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 1,16
2,40E-

04
6,91 1,70 281,62 0,058 9,90 2,07

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > COMPARTIMENTACIÓ > ELEMENTS DIVISORIS 

                VERTICALS



palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 1,61
3,34E-

04
9,60 2,36 242,11 0,050 8,51 1,78

palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 6,41 0,0013 38,14 9,39 1.068,69 0,22 37,56 7,84

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 3,51
7,27E-

04
20,88 5,14 658,10 0,14 23,13 4,83

paper o cartró embalatge 0,085
1,76E-

05
0,51 0,12 93,48 0,019 3,29 0,69

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,24
5,00E-

05
1,44 0,35 268,56 0,056 9,44 1,97

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,030
6,12E-

06
0,18 0,043 27,79 0,0058 0,98 0,20

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 753.080,66 155,91 100,00 23,72

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 719.030,66 148,86 95,48 22,65

FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR 34.050,00 7,05 4,52 1,07



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 3.262.379,02 675,40 100,00 14,64 1.103,78 0,23 100,00 0,12

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 2.207.026,15 456,91 67,65 9,90 1.103,78 0,23 100,00 0,12

FUSTERIA I SERRALLERIA
INTERIOR

1.055.352,86 218,49 32,35 4,73

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 276.264,14 57,19 100,00 12,02 160,93 0,033 100,00 0,068

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 179.465,28 37,15 64,96 7,81 160,93 0,033 100,00 0,068

FUSTERIA I SERRALLERIA
INTERIOR

96.798,86 20,04 35,04 4,21

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 21.835,70 4,52 100,00 0,34 3.052,20 0,63 100,00 0,047

ENVANS I 
ELEMENTS
DIVISORIS

21.835,70 4,52 100,00 0,34 2.948,99 0,61 96,62 0,046

FUSTERIA I 
SERRALLERIA
INTERIOR

103,21 0,021 3,38 0,0016

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 14,61 0,0030 100,00 0,33 3,70
7,65E-

04
100,00 0,082

ENVANS I 
ELEMENTS
DIVISORIS

14,61 0,0030 100,00 0,33 3,55
7,34E-

04
95,93 0,079

FUSTERIA I 
SERRALLERIA
INTERIOR

0,15
3,11E-

05
4,07 0,0034

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 155,03 0,032 100,00 1,14 2.690,15 0,56 100,00 19,75

ENVANS I 
ELEMENTS
DIVISORIS

27,79 0,0058 17,92 0,20 2.586,57 0,54 96,15 18,99

FUSTERIA I 
SERRALLERIA
INTERIOR

127,25 0,026 82,08 0,93 103,58 0,021 3,85 0,76

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 2,14
4,43E-

04
100,00 3,13 14,67 0,0030 100,00 21,49

ENVANS I 
ELEMENTS
DIVISORIS

0,030
6,12E-

06
1,38 0,043 13,20 0,0027 89,98 19,34

FUSTERIA I 4,37E- 3,04E-

SERRALLERIA

INTERIOR
2,11

04
98,62 3,09 1,47

04
10,02 2,15



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 2.208.129,94 457,14 100,00 9,50 613.369,43 126,98 100,00 9,50

Fabricació 2.207.026,15 456,91 99,95 9,49 613.062,82 126,92 99,95 9,49

Construcció 1.103,78 0,23 0,050 0,0047 306,61 0,063 0,050 0,0047

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 179.626,21 37,19 100,00 7,09

Fabricació 179.465,28 37,15 99,91 7,08

Construcció 160,93 0,033 0,090 0,0064

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 719.030,66 148,86 100,00 22,65

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,15 0,0038 100,00 0,41 24.784,69 5,13 100,00 0,38

inerts 14,61 0,0030 80,47 0,33 21.835,70 4,52 88,10 0,34

no especials 3,55 7,34E-04 19,53 0,079 2.948,99 0,61 11,90 0,046

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,15 0,0038 100,00 0,41 24.784,69 5,13 100,00 0,38

170101 (formigó) 5,70 0,0012 31,39 0,13 12.862,56 2,66 51,90 0,20

170103 (teules i materials ceràmics) 8,91 0,0018 49,08 0,20 8.973,13 1,86 36,20 0,14

170407 (metalls barrejats) 0,046 9,59E-06 0,26 0,0010 289,76 0,060 1,17 0,0045

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

3,50 7,24E-04 19,27 0,078 2.659,23 0,55 10,73 0,041

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 18,15 0,0038 100,00 0,41 24.784,69 5,13 100,00 0,38

170101 (formigó) 5,70 0,0012 31,39 0,13 12.862,56 2,66 51,90 0,20

170102 (maons) 8,91 0,0018 49,08 0,20 8.973,13 1,86 36,20 0,14

170405 (ferro i acer) 0,046 9,59E-06 0,26 0,0010 289,76 0,060 1,17 0,0045

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

3,50 7,24E-04 19,27 0,078 2.659,23 0,55 10,73 0,041

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 13,23 0,0027 100,00 19,38 2.614,36 0,54 100,00 19,19

especials 0,030 6,12E-06 0,22 0,043 27,79 0,0058 1,06 0,20

no especials 13,20 0,0027 99,78 19,34 2.586,57 0,54 98,94 18,99

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 13,23 0,0027 100,00 19,38 2.614,36 0,54 100,00 19,19

150101 (envasos de paper i cartró) 1,69 3,50E-04 12,77 2,48 594,88 0,12 22,75 4,37

170201 (fusta) 11,48 0,0024 86,74 16,81 1.960,33 0,41 74,98 14,39

170203 (plàstic) 0,034 7,14E-06 0,26 0,050 31,36 0,0065 1,20 0,23

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,030 6,12E-06 0,22 0,043 27,79 0,0058 1,06 0,20

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 13,23 0,0027 100,00 19,38 2.614,36 0,54 100,00 19,19

150101 (envasos de paper i cartró) 1,69 3,50E-04 12,77 2,48 594,88 0,12 22,75 4,37

150102 (envasos de plàstic) 0,034 7,14E-06 0,26 0,050 31,36 0,0065 1,20 0,23

150103 (envasos de fusta) 11,48 0,0024 86,74 16,81 1.960,33 0,41 74,98 14,39

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,030 6,12E-06 0,22 0,043 27,79 0,0058 1,06 0,20

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 13,23 0,0027 100,00 19,38 2.614,36 0,54 100,00 19,19

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,17 3,47E-05 1,27 0,25 24,76 0,0051 0,95 0,18

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,12 2,48E-05 0,90 0,18 19,95 0,0041 0,76 0,15

film polietilè 25 micres 0,034 7,14E-06 0,26 0,050 31,36 0,0065 1,20 0,23

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 1,16 2,40E-04 8,77 1,70 281,62 0,058 10,77 2,07

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 1,56 3,22E-04 11,77 2,28 233,54 0,048 8,93 1,71

palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 6,41 0,0013 48,45 9,39 1.068,69 0,22 40,88 7,84

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 3,51 7,27E-04 26,52 5,14 658,10 0,14 25,17 4,83

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,24 5,00E-05 1,83 0,35 268,56 0,056 10,27 1,97

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,030 6,12E-06 0,22 0,043 27,79 0,0058 1,06 0,20

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 719.030,66 148,86 100,00 22,65

Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc
foradat

204.165,46 42,27 28,39 6,43

Acer en barres corrugades B500S de límit 
elàstic >

6.148,41 1,27 0,86 0,19

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en 
volum 1

235.865,81 48,83 32,80 7,43

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de
tot

7.539,60 1,56 1,05 0,24

Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de 
maó fo

4.782,35 0,99 0,67 0,15

Formació de filada amb totxana de 
290x140x100 mm,

27.932,44 5,78 3,88 0,88

Envà de plaques de guix laminat format per
estruct

179.134,95 37,09 24,91 5,64

Envà de plaques de guix laminat format per
estruct

4.497,01 0,93 0,63 0,14

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > COMPARTIMENTACIÓ > ELEMENTS DIVISORIS 

                VERTICALS > ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS



Envà de plaques de guix laminat format per
estruct

1.872,74 0,39 0,26 0,059

Envà de plaques de guix laminat format per
estruct

28.676,33 5,94 3,99 0,90

Envà de plaques de guix laminat format per
estruct

18.415,56 3,81 2,56 0,58

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 2.207.026,15 456,91 100,00 9,90 1.103,78 0,23 100,00 0,12

Paret de divisòria de gruix 15 cm, de 
bloc foradat

456.706,11 94,55 20,69 2,05 140,61 0,029 12,74 0,015

Acer en barres corrugades B500S de 
límit elàstic >

215.852,40 44,69 9,78 0,97

Formigó de 225 kg/m3, amb una 
proporció en volum 1

121.125,29 25,08 5,49 0,54 922,95 0,19 83,62 0,096

Paredó recolzat divisori de 10 cm de 
gruix, de tot

18.277,78 3,78 0,83 0,082 10,75 0,0022 0,97 0,0011

Envà recolzat divisori de 4 cm de 
gruix, de maó fo

11.949,80 2,47 0,54 0,054 5,34 0,0011 0,48
5,58E-

04

Formació de filada amb totxana de 
290x140x100 mm,

67.331,49 13,94 3,05 0,30 24,13 0,0050 2,19 0,0025

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

1.033.361,69 213,93 46,82 4,64

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

27.608,24 5,72 1,25 0,12

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

10.515,28 2,18 0,48 0,047

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

161.015,28 33,33 7,30 0,72

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

83.282,79 17,24 3,77 0,37

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 179.465,28 37,15 100,00 7,81 160,93 0,033 100,00 0,068

Paret de divisòria de gruix 15 cm, de 
bloc foradat

45.825,93 9,49 25,53 1,99 20,50 0,0042 12,74 0,0087

Acer en barres corrugades B500S de 
límit elàstic >

17.389,41 3,60 9,69 0,76

Formigó de 225 kg/m3, amb una 
proporció en volum 1

21.030,74 4,35 11,72 0,91 134,57 0,028 83,62 0,057

Paredó recolzat divisori de 10 cm de 
gruix, de tot

1.673,19 0,35 0,93 0,073 1,57
3,25E-

04
0,97

6,67E-
04

Envà recolzat divisori de 4 cm de 
gruix, de maó fo

1.048,95 0,22 0,58 0,046 0,78
1,61E-

04
0,48

3,31E-
04

Formació de filada amb totxana de 
290x140x100 mm,

5.409,36 1,12 3,01 0,24 3,52
7,28E-

04
2,19 0,0015

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

69.239,93 14,33 38,58 3,01

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

1.822,08 0,38 1,02 0,079

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

679,18 0,14 0,38 0,030

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

10.399,91 2,15 5,79 0,45

Envà de plaques de guix laminat 
format per estruct

4.946,60 1,02 2,76 0,22

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 21.835,70 4,52 100,00 0,34 2.948,99 0,61 100,00 0,046

Paret de 
divisòria de
gruix 15 cm, 
de bloc
foradat

8.909,65 1,84 40,80 0,14

Acer en 
barres 
corrugades
B500S de 
límit elàstic >

289,76 0,060 9,83 0,0045

Formigó de 
225 kg/m3, 
amb una 
proporció en 
volum 1

11.231,71 2,33 51,44 0,17

Paredó 
recolzat 
divisori de 10 
cm de gruix, 
de tot

229,75 0,048 1,05 0,0036

Envà recolzat 
divisori de 4 
cm de gruix, 
de maó fo

134,47 0,028 0,62 0,0021

Formació de 
filada amb
totxana de 
290x140x100
mm,

1.330,12 0,28 6,09 0,021

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

2.081,44 0,43 70,58 0,032

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

73,68 0,015 2,50 0,0011

Envà de 
plaques de 



guix laminat 
format per
estruct

21,83 0,0045 0,74
3,38E-

04

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

334,32 0,069 11,34 0,0052

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

147,97 0,031 5,02 0,0023

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 14,61 0,0030 100,00 0,33 3,55
7,34E-

04
100,00 0,079

Paret de 
divisòria de
gruix 15 cm, 
de bloc
foradat

7,92 0,0016 54,23 0,18

Acer en 
barres 
corrugades
B500S de 
límit elàstic >

0,046
9,59E-

06
1,31 0,0010

Formigó de 
225 kg/m3, 
amb una 
proporció en 
volum 1

4,88 0,0010 33,43 0,11

Paredó 
recolzat 
divisori de 10 
cm de gruix, 
de tot

0,20
4,11E-

05
1,36 0,0044

Envà recolzat 
divisori de 4 
cm de gruix, 
de maó fo

0,085
1,76E-

05
0,58 0,0019

Formació de 
filada amb
totxana de 
290x140x100
mm,

1,52
3,15E-

04
10,40 0,034

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

2,74
5,67E-

04
77,25 0,061

Envà de 
plaques de 
guix laminat 

0,097
2,01E-

05
2,73 0,0022

format per
estruct

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,029
5,95E-

06
0,81

6,41E-
04

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,44
9,11E-

05
12,41 0,0098

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,19
4,03E-

05
5,49 0,0043

Embalatge
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 27,79 0,0058 100,00 0,20 2.586,57 0,54 100,00 18,99

Paret de 
divisòria de
gruix 15 cm, 
de bloc
foradat

752,10 0,16 29,08 5,52

Formigó de 
225 kg/m3, 
amb una 
proporció en 
volum 1

283,22 0,059 10,95 2,08

Paredó 
recolzat 
divisori de 10 
cm de gruix, 
de tot

29,89 0,0062 1,16 0,22

Envà recolzat 
divisori de 4 
cm de gruix, 
de maó fo

24,46 0,0051 0,95 0,18

Formació de 
filada amb
totxana de 
290x140x100
mm,

101,89 0,021 3,94 0,75

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

21,75 0,0045 78,27 0,16 1.105,57 0,23 42,74 8,11

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,77
1,59E-

04
2,77 0,0057 35,89 0,0074 1,39 0,26



Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,23
4,72E-

05
0,82 0,0017 10,98 0,0023 0,42 0,081

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

3,49
7,23E-

04
12,57 0,026 168,16 0,035 6,50 1,23

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

1,55
3,20E-

04
5,56 0,011 74,42 0,015 2,88 0,55

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,030
6,12E-

06
100,00 0,043 13,20 0,0027 100,00 19,34

Paret de 
divisòria de
gruix 15 cm, 
de bloc
foradat

3,68
7,61E-

04
27,84 5,38

Formigó de 
225 kg/m3, 
amb una 
proporció en 
volum 1

0,75
1,56E-

04
5,72 1,11

Paredó 
recolzat 
divisori de 10 
cm de gruix, 
de tot

0,16
3,41E-

05
1,25 0,24

Envà recolzat 
divisori de 4 
cm de gruix, 
de maó fo

0,12
2,47E-

05
0,90 0,17

Formació de 
filada amb
totxana de 
290x140x100
mm,

0,63
1,30E-

04
4,76 0,92

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,023
4,79E-

06
78,27 0,034 6,22 0,0013 47,07 9,10

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

8,19E-04
1,70E-

07
2,77 0,0012 0,20

4,24E-
05

1,55 0,30

Envà de 

plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

2,43E-04
5,02E-

08
0,82

3,55E-
04

0,062
1,29E-

05
0,47 0,091

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,0037
7,69E-

07
12,57 0,0054 0,96

1,98E-
04

7,23 1,40

Envà de 
plaques de 
guix laminat 
format per
estruct

0,0016
3,41E-

07
5,56 0,0024 0,42

8,75E-
05

3,20 0,62



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.055.352,86 218,49 100,00 4,54 293.153,57 60,69 100,00 4,54

Fabricació 1.055.352,86 218,49 100,00 4,54 293.153,57 60,69 100,00 4,54

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 96.798,86 20,04 100,00 3,82

Fabricació 96.798,86 20,04 100,00 3,82

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 34.050,00 7,05 100,00 1,07

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,15
3,11E-

05
100,00 0,0034 103,21 0,021 100,00 0,0016

no especials 0,15
3,11E-

05
100,00 0,0034 103,21 0,021 100,00 0,0016

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,15
3,11E-

05
100,00 0,0034 103,21 0,021 100,00 0,0016

170201 (fusta) 0,15
3,11E-

05
100,00 0,0034 103,21 0,021 100,00 0,0016

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,15
3,11E-

05
100,00 0,0034 103,21 0,021 100,00 0,0016

170201 (fusta) 0,15
3,11E-

05
100,00 0,0034 103,21 0,021 100,00 0,0016

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,58
7,41E-

04
100,00 5,24 230,82 0,048 100,00 1,69

especials 2,11
4,37E-

04
58,91 3,09 127,25 0,026 55,13 0,93

no especials 1,47
3,04E-

04
41,09 2,15 103,58 0,021 44,87 0,76

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,58 7,41E- 100,00 5,24 230,82 0,048 100,00 1,69

04

150101 (envasos de paper i cartró) 1,41
2,93E-

04
39,48 2,07 94,59 0,020 40,98 0,69

170201 (fusta) 0,057
1,18E-

05
1,60 0,084 8,58 0,0018 3,72 0,063

170203 (plàstic)
4,52E-

04
9,37E-

08
0,013

6,63E-
04

0,41
8,52E-

05
0,18 0,0030

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,11
4,37E-

04
58,91 3,09 127,25 0,026 55,13 0,93

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,58
7,41E-

04
100,00 5,24 230,82 0,048 100,00 1,69

150101 (envasos de paper i cartró) 1,41
2,93E-

04
39,48 2,07 94,59 0,020 40,98 0,69

150102 (envasos de plàstic)
4,52E-

04
9,37E-

08
0,013

6,63E-
04

0,41
8,52E-

05
0,18 0,0030

150103 (envasos de fusta) 0,057
1,18E-

05
1,60 0,084 8,58 0,0018 3,72 0,063

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,11
4,37E-

04
58,91 3,09 127,25 0,026 55,13 0,93

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 3,58
7,41E-

04
100,00 5,24 230,82 0,048 100,00 1,69

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm
(*)

0,27
5,54E-

05
7,47 0,39 20,36 0,0042 8,82 0,15

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm
(*)

1,37
2,84E-

04
38,30 2,01 78,17 0,016 33,86 0,57

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm
(*)

0,47
9,72E-

05
13,11 0,69 28,61 0,0059 12,39 0,21

cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm 0,53
1,09E-

04
14,78 0,77 0,37

7,69E-
05

0,16 0,0027

cantonera,95x55x95mm,onaC,g=4mm 0,80
1,65E-

04
22,28 1,17 0,44

9,17E-
05

0,19 0,0033

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0017
3,60E-

07
0,049 0,0025 0,29

6,00E-
05

0,13 0,0021

cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*)
7,82E-

04
1,62E-

07
0,022 0,0011 0,11

2,31E-
05

0,048
8,20E-

04

film polietilè 25 micres
4,52E-

04
9,37E-

08
0,013

6,63E-
04

0,41
8,52E-

05
0,18 0,0030

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,057
1,18E-

05
1,60 0,084 8,58 0,0018 3,72 0,063

paper o cartró embalatge 0,085
1,76E-

05
2,37 0,12 93,48 0,019 40,50 0,69

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > COMPARTIMENTACIÓ > ELEMENTS DIVISORIS 

                VERTICALS > FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 34.050,00 7,05 100,00 1,07

Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de
diàme

4.878,23 1,01 14,33 0,15

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 
12

20,13 0,0042 0,059 6,34E-04

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, 
amb aca

5.828,31 1,21 17,12 0,18

Envernissat de portes cegues de fusta, al 
vernís s

345,78 0,072 1,02 0,011

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt
sintè

445,08 0,092 1,31 0,014

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt
sintèti

260,34 0,054 0,76 0,0082

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt 30,37 0,0063 0,089 9,57E-04

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bast

247,69 0,051 0,73 0,0078

Tancament de vidre lluna incolora trempada 
de 10

337,00 0,070 0,99 0,011

Bastiment de base per a balconera, de tub 
d'acer

1.767,99 0,37 5,19 0,056

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de
ful

10.956,85 2,27 32,18 0,35

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues
full

531,10 0,11 1,56 0,017

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla
ba

1.162,35 0,24 3,41 0,037

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla
ba

939,03 0,19 2,76 0,030

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla
ba

3.345,30 0,69 9,82 0,11

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla
ba

139,86 0,029 0,41 0,0044

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues
full

606,80 0,13 1,78 0,019

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer gal 1.293,28 0,27 3,80 0,041

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla
ba

265,48 0,055 0,78 0,0084

Barana d'acer, amb passamà, travesser 
inferior, mu

649,03 0,13 1,91 0,020

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable 
de diàme

203.461,32 42,12 19,28 0,91

Pintat de barana i reixa d'acer, amb 
barrots a 12

942,81 0,20 0,089 0,0042

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, 
amb aca

94.922,05 19,65 8,99 0,43

Envernissat de portes cegues de fusta, al 
vernís s

33.914,91 7,02 3,21 0,15

Pintat de portes cegues de fusta, a 
l'esmalt sintè

42.775,69 8,86 4,05 0,19

Pintat de portes cegues d'acer, amb 
esmalt sintèti

23.430,83 4,85 2,22 0,11

Pintat de parament vertical de fusta, a 
l'esmalt

2.947,55 0,61 0,28 0,013

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada 
sobre bast

9.620,74 1,99 0,91 0,043

Tancament de vidre lluna incolora 
trempada de 10

8.879,64 1,84 0,84 0,040

Bastiment de base per a balconera, de tub 
d'acer

73.739,40 15,27 6,99 0,33

Porta interior de fusta, pintada, amb porta 
de ful

256.343,42 53,07 24,29 1,15

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de 
dues full

15.232,80 3,15 1,44 0,068

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una 
fulla ba

40.682,25 8,42 3,85 0,18

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una 
fulla ba

26.716,24 5,53 2,53 0,12

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una 
fulla ba

117.085,50 24,24 11,09 0,53

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una 
fulla ba

4.895,10 1,01 0,46 0,022

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de 
dues full

21.238,00 4,40 2,01 0,095

Porta tallafocs d'una fulla corredissa 
d'acer gal

46.501,67 9,63 4,41 0,21

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una 
fulla ba

9.291,63 1,92 0,88 0,042

Barana d'acer, amb passamà, travesser 
inferior, mu

22.731,32 4,71 2,15 0,10

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable
de diàme

15.268,87 3,16 15,77 0,66

Pintat de barana i reixa d'acer, amb 
barrots a 12

139,15 0,029 0,14 0,0061

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, 
amb aca

5.846,86 1,21 6,04 0,25

Envernissat de portes cegues de fusta, al 



vernís s 5.005,84 1,04 5,17 0,22

Pintat de portes cegues de fusta, a 
l'esmalt sintè

6.315,83 1,31 6,52 0,27

Pintat de portes cegues d'acer, amb 
esmalt sintèti

3.460,73 0,72 3,58 0,15

Pintat de parament vertical de fusta, a 
l'esmalt

435,25 0,090 0,45 0,019

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada 
sobre bast

945,63 0,20 0,98 0,041

Tancament de vidre lluna incolora 
trempada de 10

528,23 0,11 0,55 0,023

Bastiment de base per a balconera, de tub 
d'acer

5.533,81 1,15 5,72 0,24

Porta interior de fusta, pintada, amb porta 
de ful

29.114,03 6,03 30,08 1,27

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de 
dues full

1.245,98 0,26 1,29 0,054

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una 
fulla ba

3.277,83 0,68 3,39 0,14

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una 
fulla ba

2.171,66 0,45 2,24 0,094

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una 
fulla ba

9.433,75 1,95 9,75 0,41

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una 
fulla ba

394,41 0,082 0,41 0,017

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de 
dues full

1.711,18 0,35 1,77 0,074

Porta tallafocs d'una fulla corredissa 
d'acer gal

3.390,21 0,70 3,50 0,15

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una 
fulla ba

748,64 0,15 0,77 0,033

Barana d'acer, amb passamà, travesser 
inferior, mu

1.830,97 0,38 1,89 0,080

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 103,21 0,021 100,00 0,0016

Porta interior de 
fusta, pintada, 
amb porta de ful

103,21 0,021 100,00 0,0016

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,15
3,11E-

05
100,00 0,0034

Porta interior de 
fusta, pintada, 

0,15
3,11E-

100,00 0,0034

amb porta de ful 05

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 127,25 0,026 100,00 0,93 103,58 0,021 100,00 0,76

Pintat de barana i 
reixa d'acer, amb 
barrots a 12

1,06
2,20E-

04
0,83 0,0078 0,10

2,17E-
05

0,10
7,68E-

04

Vidre laminar de 
seguretat de dues 
llunes, amb aca

0,099
2,05E-

05
0,096

7,27E-
04

Envernissat de 
portes cegues de 
fusta, al vernís s

26,43 0,0055 20,77 0,19 1,29
2,67E-

04
1,24 0,0095

Pintat de portes 
cegues de fusta, a 
l'esmalt sintè

24,65 0,0051 19,37 0,18 1,78
3,68E-

04
1,72 0,013

Pintat de portes 
cegues d'acer, amb 
esmalt sintèti

13,74 0,0028 10,79 0,10 1,35
2,80E-

04
1,31 0,0099

Pintat de parament
vertical de fusta, a 
l'esmalt

1,60
3,32E-

04
1,26 0,012 0,16

3,27E-
05

0,15 0,0012

Porta d'alumini 
lacat blanc, 
col·locada sobre
bast

0,11
2,31E-

05
0,088

8,20E-
04

6,28E-04
1,30E-

07
6,06E-

04
4,61E-

06

Bastiment de base 
per a balconera, de 
tub d'acer

0,12
2,40E-

05
0,11

8,52E-
04

Porta interior de 
fusta, pintada, 
amb porta de ful

59,65 0,012 46,88 0,44 5,17 0,0011 5,00 0,038

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, de dues full

1,98
4,10E-

04
1,91 0,015

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
30, una fulla ba

13,86 0,0029 13,38 0,10

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, una fulla ba

5,28 0,0011 5,10 0,039

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
30, una fulla ba

38,94 0,0081 37,60 0,29

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, una fulla ba

1,32
2,73E-

04
1,27 0,0097

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 

3,30
6,83E-

3,19 0,024



60, de dues full 04

Porta tallafocs 
d'una fulla 
corredissa d'acer
gal

25,50 0,0053 24,62 0,19

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, una fulla ba

3,30
6,83E-

04
3,19 0,024

Barana d'acer, 
amb passamà, 
travesser inferior,
mu

0,020
4,13E-

06
0,019

1,46E-
04

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 2,11
4,37E-

04
100,00 3,09 1,47

3,04E-
04

100,00 2,15

Pintat de barana i 
reixa d'acer, amb 
barrots a 12

0,019
3,86E-

06
0,88 0,027 6,70E-04

1,39E-
07

0,046
9,81E-

04

Vidre laminar de 
seguretat de dues 
llunes, amb aca

0,14
2,92E-

05
9,58 0,21

Envernissat de 
portes cegues de 
fusta, al vernís s

0,37
7,60E-

05
17,41 0,54 0,0083

1,73E-
06

0,57 0,012

Pintat de portes 
cegues de fusta, a 
l'esmalt sintè

0,42
8,80E-

05
20,15 0,62 0,011

2,36E-
06

0,77 0,017

Pintat de portes 
cegues d'acer, amb 
esmalt sintèti

0,24
4,99E-

05
11,43 0,35 0,0087

1,79E-
06

0,59 0,013

Pintat de parament
vertical de fusta, a 
l'esmalt

0,028
5,82E-

06
1,33 0,041 0,0010

2,09E-
07

0,069 0,0015

Porta d'alumini 
lacat blanc, 
col·locada sobre
bast

7,82E-04
1,62E-

07
0,037 0,0011 0,0011

2,34E-
07

0,077 0,0017

Bastiment de base 
per a balconera, de 
tub d'acer

0,21
4,33E-

05
14,21 0,31

Porta interior de 
fusta, pintada, 
amb porta de ful

1,03
2,13E-

04
48,76 1,51 0,99

2,05E-
04

67,35 1,45

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, de dues full

0,0018
3,73E-

07
0,12 0,0026

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 

0,013
2,61E-

0,86 0,018

30, una fulla ba 06

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, una fulla ba

0,0048
9,94E-

07
0,33 0,0070

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
30, una fulla ba

0,035
7,33E-

06
2,41 0,052

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, una fulla ba

0,0012
2,48E-

07
0,082 0,0018

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, de dues full

0,0030
6,21E-

07
0,20 0,0044

Porta tallafocs 
d'una fulla 
corredissa d'acer
gal

0,023
4,80E-

06
1,58 0,034

Porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 
60, una fulla ba

0,0030
6,21E-

07
0,20 0,0044

Barana d'acer, 
amb passamà, 
travesser inferior,
mu

0,014
2,93E-

06
0,96 0,021



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 540.706,50 111,94 100,00 2,33 150.196,25 31,09 100,00 2,33

Fabricació 540.706,50 111,94 100,00 2,33 150.196,25 31,09 100,00 2,33

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 42.248,21 8,75 100,00 1,67

Fabricació 42.248,21 8,75 100,00 1,67

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 39.458,62 8,17 100,00 1,24

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

no especials 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

170201 (fusta) 0,16
3,26E-

05
8,98 0,0035 126,15 0,026 8,68 0,0020

170407 (metalls barrejats) 0,015
3,15E-

06
0,87

3,39E-
04

119,74 0,025 8,24 0,0019

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

1,58
3,28E-

04
90,15 0,035 1.207,44 0,25 83,08 0,019

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

170201 (fusta) 0,16
3,26E-

05
8,98 0,0035 126,15 0,026 8,68 0,0020

170405 (ferro i acer) 0,015
3,15E-

06
0,87

3,39E-
04

119,74 0,025 8,24 0,0019

170604 (materials d'aïllament que no 
contenen amia

0,023
4,69E-

06
1,29

5,05E-
04

19,36 0,0040 1,33
3,00E-

04

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

1,56
3,23E-

04
88,87 0,035 1.188,08 0,25 81,75 0,018

Residus d'embalatge. Separació m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

selectiva mínima per tipus de residu

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

especials 0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

no especials 2,02
4,19E-

04
99,56 2,97 352,94 0,073 97,65 2,59

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

150101 (envasos de paper i cartró) 0,19
3,93E-

05
9,34 0,28 44,80 0,0093 12,40 0,33

170201 (fusta) 1,83
3,80E-

04
90,18 2,69 307,43 0,064 85,06 2,26

170203 (plàstic)
7,87E-

04
1,63E-

07
0,039 0,0012 0,72

1,48E-
04

0,20 0,0053

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

Residus d'embalatge. Separació 
selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

150101 (envasos de paper i cartró) 0,19
3,93E-

05
9,34 0,28 44,80 0,0093 12,40 0,33

150102 (envasos de plàstic)
7,87E-

04
1,63E-

07
0,039 0,0012 0,72

1,48E-
04

0,20 0,0053

150103 (envasos de fusta) 1,83
3,80E-

04
90,18 2,69 307,43 0,064 85,06 2,26

150110* (envasos amb restes de 
substàncies perillo

0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,0033
6,74E-

07
0,16 0,0048 0,48

9,94E-
05

0,13 0,0035

cartró,simple,ona
micro,g=1,5mm,250g/m2

0,013
2,75E-

06
0,65 0,019 2,21

4,59E-
04

0,61 0,016

film polietilè 25 micres
7,87E-

04
1,63E-

07
0,039 0,0012 0,72

1,48E-
04

0,20 0,0053

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 0,17
3,59E-

05
8,52 0,25 42,04 0,0087 11,63 0,31

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg
1,78E-

04
3,69E-

08
0,0088

2,61E-
04

0,027
5,54E-

06
0,0074

1,96E-
04

3,62E-

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > COMPARTIMENTACIÓ > ELEMENTS DIVISORIS 

                HORITZONTALS



palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 1,75 04 86,00 2,56 291,51 0,060 80,65 2,14

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,085
1,75E-

05
4,17 0,12 15,89 0,0033 4,40 0,12

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm
5,80E-

05
1,20E-

08
0,0029

8,50E-
05

0,064
1,33E-

05
0,018

4,73E-
04

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 39.458,62 8,17 100,00 1,24

CELS RASOS 39.458,62 8,17 100,00 1,24



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

CELS RASOS 540.706,50 111,94 100,00 2,43

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

CELS RASOS 42.248,21 8,75 100,00 1,84

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 1.453,33 0,30 100,00 0,023

CELS RASOS 1.453,33 0,30 100,00 0,023

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039

CELS RASOS 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 8,49 0,0018 100,00 0,062 352,94 0,073 100,00 2,59

CELS RASOS 8,49 0,0018 100,00 0,062 352,94 0,073 100,00 2,59

Embalatge (volum)
m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,0090
1,87E-

06
100,00 0,013 2,02

4,19E-

04
100,00 2,97

CELS RASOS 0,0090
1,87E-

06
100,00 0,013 2,02

4,19E-

04
100,00 2,97



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 540.706,50 111,94 100,00 2,33 150.196,25 31,09 100,00 2,33

Fabricació 540.706,50 111,94 100,00 2,33 150.196,25 31,09 100,00 2,33

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 42.248,21 8,75 100,00 1,67

Fabricació 42.248,21 8,75 100,00 1,67

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 39.458,62 8,17 100,00 1,24

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

no especials 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

Residus d'obra. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

170201 (fusta) 0,16
3,26E-

05
8,98 0,0035 126,15 0,026 8,68 0,0020

170407 (metalls barrejats) 0,015
3,15E-

06
0,87

3,39E-
04

119,74 0,025 8,24 0,0019

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

1,58
3,28E-

04
90,15 0,035 1.207,44 0,25 83,08 0,019

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039 1.453,33 0,30 100,00 0,023

170201 (fusta) 0,16
3,26E-

05
8,98 0,0035 126,15 0,026 8,68 0,0020

170405 (ferro i acer) 0,015
3,15E-

06
0,87

3,39E-
04

119,74 0,025 8,24 0,0019

170604 (materials d'aïllament que no 
contenen amia

0,023
4,69E-

06
1,29

5,05E-
04

19,36 0,0040 1,33
3,00E-

04

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

1,56
3,23E-

04
88,87 0,035 1.188,08 0,25 81,75 0,018

Residus d'embalatge. Separació m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

selectiva mínima per tipus de residu

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

especials 0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

no especials 2,02
4,19E-

04
99,56 2,97 352,94 0,073 97,65 2,59

Residus d'embalatge. Separació 

selectiva segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

150101 (envasos de paper i cartró) 0,19
3,93E-

05
9,34 0,28 44,80 0,0093 12,40 0,33

170201 (fusta) 1,83
3,80E-

04
90,18 2,69 307,43 0,064 85,06 2,26

170203 (plàstic)
7,87E-

04
1,63E-

07
0,039 0,0012 0,72

1,48E-
04

0,20 0,0053

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

Residus d'embalatge. Separació 
selectiva per codis LER (Llista Europea 

de residus) específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

150101 (envasos de paper i cartró) 0,19
3,93E-

05
9,34 0,28 44,80 0,0093 12,40 0,33

150102 (envasos de plàstic)
7,87E-

04
1,63E-

07
0,039 0,0012 0,72

1,48E-
04

0,20 0,0053

150103 (envasos de fusta) 1,83
3,80E-

04
90,18 2,69 307,43 0,064 85,06 2,26

150110* (envasos amb restes de 
substàncies perillo

0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,03
4,21E-

04
100,00 2,98 361,43 0,075 100,00 2,65

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,0033
6,74E-

07
0,16 0,0048 0,48

9,94E-
05

0,13 0,0035

cartró,simple,ona
micro,g=1,5mm,250g/m2

0,013
2,75E-

06
0,65 0,019 2,21

4,59E-
04

0,61 0,016

film polietilè 25 micres
7,87E-

04
1,63E-

07
0,039 0,0012 0,72

1,48E-
04

0,20 0,0053

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 0,17
3,59E-

05
8,52 0,25 42,04 0,0087 11,63 0,31

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg
1,78E-

04
3,69E-

08
0,0088

2,61E-
04

0,027
5,54E-

06
0,0074

1,96E-
04

3,62E-

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > COMPARTIMENTACIÓ > ELEMENTS DIVISORIS 

                HORITZONTALS > CELS RASOS



palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg 1,75 04 86,00 2,56 291,51 0,060 80,65 2,14

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,085
1,75E-

05
4,17 0,12 15,89 0,0033 4,40 0,12

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm
5,80E-

05
1,20E-

08
0,0029

8,50E-
05

0,064
1,33E-

05
0,018

4,73E-
04

sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*) 0,0090
1,87E-

06
0,44 0,013 8,49 0,0018 2,35 0,062

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 39.458,62 8,17 100,00 1,24

Cel ras de plaques d'acer, de mecanització 
llisa i

3.173,96 0,66 8,04 0,100

Cel ras continu de plaques de guix laminat 
tipus e

22.152,46 4,59 56,14 0,70

Cel ras continu de plaques de guix laminat 
tipus e

5.896,79 1,22 14,94 0,19

Cel ras continu de plaques de guix laminat 
tipus h

1.924,80 0,40 4,88 0,061

Cel ras amb plaques de fusta xapada llisa de 
60 c

2.991,13 0,62 7,58 0,094

Protecció contra el foc de sostre de formigó
armat

215,58 0,045 0,55 0,0068

Protecció contra el foc EI-30 de conducte de
vent

5,09 0,0011 0,013 1,60E-04

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat 
ribotat,

3.098,80 0,64 7,85 0,098

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m²
%
N

%
T

Cel ras de plaques d'acer, de 
mecanització llisa i

128.084,68 26,52 23,69 0,57

Cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus e

253.950,04 52,57 46,97 1,14

Cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus e

63.064,02 13,06 11,66 0,28

Cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus h

22.065,37 4,57 4,08 0,099

Cel ras amb plaques de fusta xapada 
llisa de 60 c

64.333,97 13,32 11,90 0,29

Protecció contra el foc de sostre de 
formigó armat

674,42 0,14 0,12 0,0030

Protecció contra el foc EI-30 de 
conducte de vent

14,43 0,0030 0,0027
6,48E-

05

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat 
ribotat,

8.519,57 1,76 1,58 0,038

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Cel ras de plaques d'acer, de 
mecanització llisa i

11.921,07 2,47 28,22 0,52

Cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus e

18.291,10 3,79 43,29 0,80

Cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus e

4.460,70 0,92 10,56 0,19



Cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus h

1.589,29 0,33 3,76 0,069

Cel ras amb plaques de fusta xapada 
llisa de 60 c

5.571,71 1,15 13,19 0,24

Protecció contra el foc de sostre de 
formigó armat

70,77 0,015 0,17 0,0031

Protecció contra el foc EI-30 de 
conducte de vent

1,51
3,12E-

04
0,0036

6,56E-
05

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat 
ribotat,

342,07 0,071 0,81 0,015

Residus obra 

(pes)

kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 1.453,33 0,30 100,00 0,023

Cel ras de plaques 
d'acer, de 
mecanització llisa
i

119,74 0,025 8,24 0,0019

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus e

872,74 0,18 60,05 0,014

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus e

239,51 0,050 16,48 0,0037

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus h

75,83 0,016 5,22 0,0012

Cel ras amb 
plaques de fusta 
xapada llisa de 60
c

126,15 0,026 8,68 0,0020

Protecció contra el 
foc de sostre de 
formigó armat

18,91 0,0039 1,30
2,93E-

04

Protecció contra el 
foc EI-30 de 
conducte de vent

0,45
9,32E-

05
0,031

6,97E-
06

Residus obra

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 1,76
3,64E-

04
100,00 0,039

Cel ras de plaques 
d'acer, de 
mecanització llisa
i

0,015
3,15E-

06
0,87

3,39E-
04

Cel ras continu de 
plaques de guix 

1,15
2,38E-

04
65,39 0,026

laminat tipus e

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus e

0,31
6,47E-

05
17,79 0,0070

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus h

0,100
2,07E-

05
5,68 0,0022

Cel ras amb 
plaques de fusta 
xapada llisa de 60
c

0,16
3,26E-

05
8,98 0,0035

Protecció contra el 
foc de sostre de 
formigó armat

0,022
4,50E-

06
1,24

4,85E-
04

Protecció contra el 
foc EI-30 de 
conducte de vent

9,00E-04
1,86E-

07
0,051

2,01E-
05

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 8,49 0,0018 100,00 0,062 352,94 0,073 100,00 2,59

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus e

6,46 0,0013 76,13 0,047 248,37 0,051 70,37 1,82

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus e

1,47
3,03E-

04
17,26 0,011 66,02 0,014 18,70 0,48

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus h

0,56
1,16E-

04
6,61 0,0041 21,58 0,0045 6,11 0,16

Cel ras amb 
plaques de fusta 
xapada llisa de 60
c

16,49 0,0034 4,67 0,12

Protecció contra el 
foc de sostre de 
formigó armat

0,23
4,67E-

05
0,064 0,0017

Protecció contra el 
foc EI-30 de 
conducte de vent

0,0048
9,90E-

07
0,0014

3,51E-
05

Cabiró de fusta de 
pi flandes C24 
acabat ribotat,

0,26
5,29E-

05
0,072 0,0019

Embalatge

(volum)

m³

especials
m³/m² %N %T

m³

inerts
m³/m²

%

N

%

T

m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,0090
1,87E-

06
100,00 0,013 2,02

4,19E-
04

100,00 2,97

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus e

0,0069
1,42E-

06
76,13 0,010 1,43

2,96E-
04

70,65 2,09



Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus e

0,0016
3,23E-

07
17,26 0,0023 0,38

7,92E-
05

18,89 0,56

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminat tipus h

5,97E-04
1,24E-

07
6,61

8,75E-
04

0,12
2,57E-

05
6,14 0,18

Cel ras amb 
plaques de fusta 
xapada llisa de 60
c

0,085
1,77E-

05
4,22 0,13

Protecció contra el 
foc de sostre de 
formigó armat

5,24E-04
1,08E-

07
0,026

7,67E-
04

Protecció contra el 
foc EI-30 de 
conducte de vent

1,29E-05
2,67E-

09
6,36E-

04
1,89E-

05

Cabiró de fusta de 
pi flandes C24 
acabat ribotat,

0,0015
3,18E-

07
0,076 0,0022

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 2.601.929,12 538,67 100,00 11,19 722.758,09 149,63 100,00 11,19

Fabricació 2.487.385,23 514,96 95,60 10,70 690.940,34 143,04 95,60 10,70

Construcció 114.543,89 23,71 4,40 0,49 31.817,75 6,59 4,40 0,49

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 272.257,80 56,36 100,00 10,74

Fabricació 255.557,30 52,91 93,87 10,08

Construcció 16.700,50 3,46 6,13 0,66

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 791.179,87 163,80 100,00 24,92

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 19,97 0,0041 100,00 0,45 36.085,62 7,47 100,00 0,56

especials 0,25
5,10E-

05
1,23 0,0055 390,86 0,081 1,08 0,0061

inerts 19,60 0,0041 98,12 0,44 35.598,87 7,37 98,65 0,55

no especials 0,13
2,69E-

05
0,65 0,0029 95,89 0,020 0,27 0,0015

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 19,97 0,0041 100,00 0,45 36.085,62 7,47 100,00 0,56

170101 (formigó) 15,49 0,0032 77,56 0,35 31.411,06 6,50 87,05 0,49

170103 (teules i materials ceràmics) 4,11
8,50E-

04
20,55 0,092 4.187,81 0,87 11,61 0,065

170201 (fusta) 0,094
1,94E-

05
0,47 0,0021 57,41 0,012 0,16

8,90E-
04

170203 (plàstic) 0,0021
4,32E-

07
0,010

4,65E-
05

2,71
5,61E-

04
0,0075

4,20E-
05

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,25
5,10E-

05
1,23 0,0055 390,86 0,081 1,08 0,0061

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,034
7,06E-

06
0,17

7,61E-
04

35,77 0,0074 0,099
5,54E-

04

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 19,97 0,0041 100,00 0,45 36.085,62 7,47 100,00 0,56

070299 (residus de la fabricació, formulació,
dist

0,0100
2,07E-

06
0,050

2,23E-
04

5,62 0,0012 0,016
8,72E-

05

170101 (formigó) 15,49 0,0032 77,56 0,35 31.411,06 6,50 87,05 0,49

170103 (teules i materials ceràmics) 4,11
8,50E-

04
20,55 0,092 4.187,81 0,87 11,61 0,065

170106* (mescles de formigó, maons, teules i
0,25

5,10E-
1,23 0,0055 390,86 0,081 1,08 0,0061

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ACABATS INTERIORS



mater 05

170201 (fusta) 0,094
1,94E-

05
0,47 0,0021 57,41 0,012 0,16

8,90E-
04

170203 (plàstic) 0,0021
4,32E-

07
0,010

4,65E-
05

2,71
5,61E-

04
0,0075

4,20E-
05

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

0,024
4,99E-

06
0,12

5,38E-
04

30,14 0,0062 0,084
4,67E-

04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,72 0,0043 100,00 30,34 3.867,41 0,80 100,00 28,39

especials 2,66
5,52E-

04
12,86 3,90 260,76 0,054 6,74 1,91

no especials 18,05 0,0037 87,14 26,44 3.606,65 0,75 93,26 26,47

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,72 0,0043 100,00 30,34 3.867,41 0,80 100,00 28,39

150101 (envasos de paper i cartró) 4,15
8,59E-

04
20,04 6,08 1.196,24 0,25 30,93 8,78

170201 (fusta) 13,84 0,0029 66,79 20,26 2.352,04 0,49 60,82 17,26

170203 (plàstic) 0,064
1,33E-

05
0,31 0,094 58,37 0,012 1,51 0,43

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,66
5,52E-

04
12,86 3,90 260,76 0,054 6,74 1,91

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,72 0,0043 100,00 30,34 3.867,41 0,80 100,00 28,39

150101 (envasos de paper i cartró) 4,15
8,59E-

04
20,04 6,08 1.196,24 0,25 30,93 8,78

150102 (envasos de plàstic) 0,064
1,33E-

05
0,31 0,094 58,37 0,012 1,51 0,43

150103 (envasos de fusta) 13,84 0,0029 66,79 20,26 2.352,04 0,49 60,82 17,26

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,66
5,52E-

04
12,86 3,90 260,76 0,054 6,74 1,91

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 20,72 0,0043 100,00 30,34 3.867,41 0,80 100,00 28,39

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*) 0,13
2,78E-

05
0,65 0,20 10,24 0,0021 0,26 0,075

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 2,33
4,83E-

04
11,26 3,42 133,02 0,028 3,44 0,98

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,097
2,00E-

05
0,47 0,14 5,90 0,0012 0,15 0,043

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 3,47
7,18E-

04
16,74 5,08 511,42 0,11 13,22 3,75

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,013
2,64E-

06
0,061 0,019 2,12

4,40E-
04

0,055 0,016

film polietilè 0,2 mm
2,75E-

04
5,69E-

08
0,0013

4,03E-
04

0,25
5,18E-

05
0,0065 0,0018

film polietilè 25 micres 0,064
1,32E-

05
0,31 0,094 58,12 0,012 1,50 0,43

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
1,28E-

04
2,64E-

08
6,16E-

04
1,87E-

04
0,0055

1,14E-
06

1,43E-
04

4,05E-
05

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 0,073
1,50E-

05
0,35 0,11 17,61 0,0036 0,46 0,13

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 2,38
4,94E-

04
11,51 3,49 357,74 0,074 9,25 2,63

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,096
1,98E-

05
0,46 0,14 17,96 0,0037 0,46 0,13

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=1500kg 1,16
2,40E-

04
5,59 1,70 241,17 0,050 6,24 1,77

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=2000kg 0,18
3,81E-

05
0,89 0,27 38,32 0,0079 0,99 0,28

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 9,72 0,0020 46,91 14,23 1.619,91 0,34 41,89 11,89

palet fusta 120x80cm,25 kg Qd<=1000kg 0,30
6,12E-

05
1,43 0,43 76,95 0,016 1,99 0,56

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,60
1,24E-

04
2,89 0,88 665,09 0,14 17,20 4,88

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38mm(*) 0,10
2,08E-

05
0,48 0,15 111,60 0,023 2,89 0,82



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 791.179,87 163,80 100,00 24,92

REVESTIMENTS DE PARAMENTS
VERTICALS

85.915,24 17,79 10,86 2,71

REVESTIMENTS DE PARAMENTS
HORITZONTALS

705.264,63 146,01 89,14 22,22

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 2.487.385,23 514,96 100,00 11,16 114.543,89 23,71 100,00 11,97

REVESTIMENTS DE PARAMENTS
VERTICALS

902.232,26 186,79 36,27 4,05 109,36 0,023 0,095 0,011

REVESTIMENTS DE PARAMENTS
HORITZONTALS

1.585.152,98 328,17 63,73 7,11 114.434,53 23,69 99,90 11,96

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 255.557,30 52,91 100,00 11,11 16.700,50 3,46 100,00 7,11

REVESTIMENTS DE PARAMENTS
VERTICALS

78.328,92 16,22 30,65 3,41 15,94 0,0033 0,095 0,0068

REVESTIMENTS DE PARAMENTS
HORITZONTALS

177.228,39 36,69 69,35 7,71 16.684,55 3,45 99,90 7,10

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 390,86 0,081 100,00 0,0061 35.598,87 7,37 100,00 0,55 95,89 0,020 100,00 0,0015

REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS
VERTICALS

390,86 0,081 100,00 0,0061 6.171,54 1,28 17,34 0,096 2,71
5,61E-

04
2,83

4,20E-
05

REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS
HORITZONTALS

29.427,33 6,09 82,66 0,46 93,17 0,019 97,17 0,0014

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,25
5,10E-

05
100,00 0,0055 19,60 0,0041 100,00 0,44 0,13

2,69E-
05

100,00 0,0029

REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS
VERTICALS

0,25
5,10E-

05
100,00 0,0055 5,13 0,0011 26,16 0,11 0,0021

4,32E-
07

1,60
4,65E-

05

REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS
HORITZONTALS

14,47 0,0030 73,84 0,32 0,13
2,65E-

05
98,40 0,0029

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 260,76 0,054 100,00 1,91 3.606,65 0,75 100,00 26,47

REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS
VERTICALS

130,47 0,027 50,03 0,96 844,89 0,17 23,43 6,20

REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS
HORITZONTALS

130,29 0,027 49,97 0,96 2.761,76 0,57 76,57 20,27

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 2,66
5,52E-

04
100,00 3,90 18,05 0,0037 100,00 26,44

REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS
VERTICALS

0,39
8,15E-

05
14,77 0,58 4,83 0,0010 26,77 7,08

REVESTIMENTS 4,70E-



DE PARAMENTS

HORITZONTALS
2,27

04
85,23 3,33 13,22 0,0027 73,23 19,36

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 902.341,61 186,81 100,00 3,88 250.650,45 51,89 100,00 3,88

Fabricació 902.232,26 186,79 99,99 3,88 250.620,07 51,89 99,99 3,88

Construcció 109,36 0,023 0,012
4,70E-

04
30,38 0,0063 0,012

4,70E-
04

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 78.344,86 16,22 100,00 3,09

Fabricació 78.328,92 16,22 99,98 3,09

Construcció 15,94 0,0033 0,020
6,29E-

04

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 85.915,24 17,79 100,00 2,71

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,38 0,0011 100,00 0,12 6.565,11 1,36 100,00 0,10

especials 0,25
5,10E-

05
4,58 0,0055 390,86 0,081 5,95 0,0061

inerts 5,13 0,0011 95,38 0,11 6.171,54 1,28 94,01 0,096

no especials 0,0021
4,32E-

07
0,039

4,65E-
05

2,71
5,61E-

04
0,041

4,20E-
05

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,38 0,0011 100,00 0,12 6.565,11 1,36 100,00 0,10

170101 (formigó) 1,02
2,11E-

04
19,00 0,023 1.983,73 0,41 30,22 0,031

170103 (teules i materials ceràmics) 4,11
8,50E-

04
76,38 0,092 4.187,81 0,87 63,79 0,065

170203 (plàstic) 0,0021
4,32E-

07
0,039

4,65E-
05

2,71
5,61E-

04
0,041

4,20E-
05

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,25
5,10E-

05
4,58 0,0055 390,86 0,081 5,95 0,0061

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,38 0,0011 100,00 0,12 6.565,11 1,36 100,00 0,10

170101 (formigó) 1,02
2,11E-

04
19,00 0,023 1.983,73 0,41 30,22 0,031

170103 (teules i materials ceràmics) 4,11
8,50E-

04
76,38 0,092 4.187,81 0,87 63,79 0,065

170106* (mescles de formigó, maons, teules i 0,25 5,10E- 4,58 0,0055 390,86 0,081 5,95 0,0061
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mater 05

170203 (plàstic) 0,0021
4,32E-

07
0,039

4,65E-
05

2,71
5,61E-

04
0,041

4,20E-
05

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,23 0,0011 100,00 7,65 975,36 0,20 100,00 7,16

especials 0,39
8,15E-

05
7,53 0,58 130,47 0,027 13,38 0,96

no especials 4,83 0,0010 92,47 7,08 844,89 0,17 86,62 6,20

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,23 0,0011 100,00 7,65 975,36 0,20 100,00 7,16

150101 (envasos de paper i cartró) 3,01
6,23E-

04
57,58 4,41 489,69 0,10 50,21 3,59

170201 (fusta) 1,82
3,77E-

04
34,80 2,66 351,13 0,073 36,00 2,58

170203 (plàstic) 0,0045
9,26E-

07
0,086 0,0066 4,07

8,43E-
04

0,42 0,030

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,39
8,15E-

05
7,53 0,58 130,47 0,027 13,38 0,96

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,23 0,0011 100,00 7,65 975,36 0,20 100,00 7,16

150101 (envasos de paper i cartró) 3,01
6,23E-

04
57,58 4,41 489,69 0,10 50,21 3,59

150102 (envasos de plàstic) 0,0045
9,26E-

07
0,086 0,0066 4,07

8,43E-
04

0,42 0,030

150103 (envasos de fusta) 1,82
3,77E-

04
34,80 2,66 351,13 0,073 36,00 2,58

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,39
8,15E-

05
7,53 0,58 130,47 0,027 13,38 0,96

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 5,23 0,0011 100,00 7,65 975,36 0,20 100,00 7,16

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*) 0,10
2,08E-

05
1,92 0,15 7,65 0,0016 0,78 0,056

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,13
2,78E-

05
2,57 0,20 7,66 0,0016 0,78 0,056

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,058
1,21E-

05
1,12 0,086 3,56

7,37E-
04

0,37 0,026

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 2,89
5,98E-

04
55,30 4,23 426,34 0,088 43,71 3,13

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0063
1,31E-

06
0,12 0,0092 1,05

2,18E-
04

0,11 0,0077

film polietilè 25 micres 0,0045
9,26E-

07
0,086 0,0066 4,07

8,43E-
04

0,42 0,030

mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm 0,073
1,50E-

1,39 0,11 17,61 0,0036 1,81 0,13

05

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,48
9,89E-

05
9,14 0,70 71,64 0,015 7,35 0,53

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=1500kg 1,16
2,40E-

04
22,15 1,70 241,17 0,050 24,73 1,77

palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=2000kg 0,18
3,81E-

05
3,52 0,27 38,32 0,0079 3,93 0,28

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,040
8,33E-

06
0,77 0,059 44,69 0,0093 4,58 0,33

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38mm(*) 0,10
2,08E-

05
1,92 0,15 111,60 0,023 11,44 0,82



Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 85.915,24 17,79 100,00 2,71

Arrebossat reglejat sobre parament vertical
interi

4.638,93 0,96 5,40 0,15

Arrebossat reglejat sobre parament vertical
interi

3.239,88 0,67 3,77 0,10

Arrebossat reglejat sobre parament vertical
interi

12.708,00 2,63 14,79 0,40

Enllatat de fusta de pi, en parament vertical,
amb

764,03 0,16 0,89 0,024

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i 
de gr

235,06 0,049 0,27 0,0074

Enrajolat de parament vertical interior a una
alçà

60.881,41 12,60 70,86 1,92

Revestiment vertical a més de 3,00 m 
d'alçària, am

195,00 0,040 0,23 0,0061

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inox

291,60 0,060 0,34 0,0092

Envernissat de parament vertical de fusta, al
ver

205,43 0,043 0,24 0,0065

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 2 2.755,90 0,57 3,21 0,087

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 902.232,26 186,79 100,00 4,05 109,36 0,023 100,00 0,011

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical interi

3.861,54 0,80 0,43 0,017 24,35 0,0050 22,27 0,0025

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical interi

2.713,75 0,56 0,30 0,012 15,71 0,0033 14,37 0,0016

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical interi

10.578,39 2,19 1,17 0,047 66,72 0,014 61,01 0,0070

Enllatat de fusta de pi, en parament 
vertical, amb

3.096,40 0,64 0,34 0,014

Membrana de densitat superficial 1,3 
kg/m2 i de gr

18.776,23 3,89 2,08 0,084

Enrajolat de parament vertical 
interior a una alçà

725.054,10 150,11 80,36 3,25

Revestiment vertical a més de 3,00 m 
d'alçària, am

3.181,64 0,66 0,35 0,014

Folrat de parament vertical amb 
planxa d'acer inox

23.010,14 4,76 2,55 0,10

Envernissat de parament vertical de 
fusta, al ver

20.876,63 4,32 2,31 0,094

Taulell de pedra natural calcària 
nacional, de 2

17.981,81 3,72 1,99 0,081 2,57
5,33E-

04
2,35

2,69E-
04

Revestiment vertical a més de 3,00 m 
d'alçària, am

11.561,54 2,39 1,28 0,052

Revestiment vertical a més de 3,00 m 

d'alçària, am 24.449,59 5,06 2,71 0,11

Pintat de parament vertical de guix, 
amb pintura e

34.793,32 7,20 3,86 0,16

Pintat de parament vertical interior 
de ciment, am

2.297,20 0,48 0,25 0,010

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 78.328,92 16,22 100,00 3,41 15,94 0,0033 100,00 0,0068

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical interi

762,54 0,16 0,97 0,033 3,55
7,35E-

04
22,27 0,0015

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical interi

536,88 0,11 0,69 0,023 2,29
4,74E-

04
14,37

9,75E-
04

Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical interi

2.088,93 0,43 2,67 0,091 9,73 0,0020 61,01 0,0041

Enllatat de fusta de pi, en parament 
vertical, amb

193,15 0,040 0,25 0,0084

Membrana de densitat superficial 1,3 
kg/m2 i de gr

2.771,37 0,57 3,54 0,12

Enrajolat de parament vertical 
interior a una alçà

58.049,85 12,02 74,11 2,52

Revestiment vertical a més de 3,00 m 
d'alçària, am

286,43 0,059 0,37 0,012

Folrat de parament vertical amb 
planxa d'acer inox

1.327,06 0,27 1,69 0,058

Envernissat de parament vertical de 
fusta, al ver

3.081,39 0,64 3,93 0,13

Taulell de pedra natural calcària 
nacional, de 2

1.393,82 0,29 1,78 0,061 0,38
7,77E-

05
2,35

1,60E-
04

Revestiment vertical a més de 3,00 m 
d'alçària, am

526,13 0,11 0,67 0,023

Revestiment vertical a més de 3,00 m 
d'alçària, am

1.112,63 0,23 1,42 0,048

Pintat de parament vertical de guix, 
amb pintura e

5.815,88 1,20 7,42 0,25

Pintat de parament vertical interior 
de ciment, am

382,87 0,079 0,49 0,017

Residus 
obra (pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 390,86 0,081 100,00 0,0061 6.171,54 1,28 100,00 0,096 2,71
5,61E-

04
100,00

4,20E-
05

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

343,62 0,071 5,57 0,0053

Arrebossat 
reglejat 



sobre
parament 
vertical
interi

233,46 0,048 3,78 0,0036

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

941,33 0,19 15,25 0,015

Membrana 
de densitat
superficial 
1,3 kg/m2 i 
de gr

2,71
5,61E-

04
100,00

4,20E-
05

Enrajolat de 
parament
vertical 
interior a 
una alçà

390,86 0,081 100,00 0,0061 4.653,12 0,96 75,40 0,072

Residus 
obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,25
5,10E-

05
100,00 0,0055 5,13 0,0011 100,00 0,11 0,0021

4,32E-
07

100,00
4,65E-

05

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

0,17
3,56E-

05
3,35 0,0038

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

0,12
2,45E-

05
2,31 0,0026

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

0,47
9,74E-

05
9,18 0,011

Membrana 
de densitat
superficial 
1,3 kg/m2 i 
de gr

0,0021
4,32E-

07
100,00

4,65E-
05

Enrajolat de 
parament
vertical 
interior a 
una alçà

0,25
5,10E-

05
100,00 0,0055 4,37

9,04E-
04

85,16 0,097

Embalatge
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T
kg

inerts
kg/m² %N %T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 130,47 0,027 100,00 0,96 844,89 0,17 100,00 6,20

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

10,82 0,0022 1,28 0,079

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

7,62 0,0016 0,90 0,056

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

29,64 0,0061 3,51 0,22

Enllatat de 
fusta de pi,
en parament 
vertical,
amb

0,21
4,45E-

05
0,025 0,0016

Membrana 
de densitat
superficial 
1,3 kg/m2 i 
de gr

4,73
9,79E-

04
3,62 0,035 19,07 0,0039 2,26 0,14

Enrajolat de 
parament
vertical 
interior a 
una alçà

111,60 0,023 85,54 0,82 737,76 0,15 87,32 5,42

Revestiment 
vertical a 
més de 3,00 
m d'alçària,
am

0,020
4,05E-

06
0,0023

1,44E-
04

Folrat de 
parament
vertical amb 
planxa 
d'acer inox

0,12
2,47E-

05
0,014

8,74E-
04

Envernissat 
de parament
vertical de 
fusta, al ver

14,14 0,0029 10,84 0,10 0,77
1,60E-

04
0,091 0,0057

Taulell de 
pedra 
natural

0,75

1,56E-

0,089 0,0055



calcària 
nacional, de
2

04

Revestiment 
vertical a 
més de 3,00 
m d'alçària,
am

12,23 0,0025 1,45 0,090

Revestiment 
vertical a 
més de 3,00 
m d'alçària,
am

25,87 0,0054 3,06 0,19

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m² %N %T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 0,39
8,15E-

05
100,00 0,58 4,83 0,0010 100,00 7,08

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

0,029
5,97E-

06
0,60 0,042

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

0,020
4,21E-

06
0,42 0,030

Arrebossat 
reglejat 
sobre
parament 
vertical
interi

0,079
1,64E-

05
1,63 0,12

Enllatat de 
fusta de pi,
en parament 
vertical,
amb

0,0013
2,67E-

07
0,027 0,0019

Membrana 
de densitat
superficial 
1,3 kg/m2 i 
de gr

0,083
1,72E-

05
21,06 0,12 0,080

1,66E-
05

1,66 0,12

Enrajolat de 
parament
vertical 
interior a 
una alçà

0,10
2,08E-

05
25,51 0,15 4,43

9,18E-
04

91,70 6,49

Revestiment 
vertical a 
més de 3,00 

1,17E-04
2,43E-

08
0,0024

1,72E-
04

m d'alçària,
am

Folrat de 
parament
vertical amb 
planxa 
d'acer inox

4,48E-04
9,28E-

08
0,0093

6,57E-
04

Envernissat 
de parament
vertical de 
fusta, al ver

0,21
4,35E-

05
53,43 0,31 0,0050

1,03E-
06

0,10 0,0073

Taulell de 
pedra 
natural
calcària 
nacional, de
2

0,0020
4,15E-

07
0,041 0,0029

Revestiment 
vertical a 
més de 3,00 
m d'alçària,
am

0,059
1,22E-

05
1,22 0,086

Revestiment 
vertical a 
més de 3,00 
m d'alçària,
am

0,12
2,58E-

05
2,58 0,18



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.699.587,51 351,86 100,00 7,31 472.107,64 97,74 100,00 7,31

Fabricació 1.585.152,98 328,17 93,27 6,82 440.320,27 91,16 93,27 6,82

Construcció 114.434,53 23,69 6,73 0,49 31.787,37 6,58 6,73 0,49

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 193.912,94 40,15 100,00 7,65

Fabricació 177.228,39 36,69 91,40 6,99

Construcció 16.684,55 3,45 8,60 0,66

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 705.264,63 146,01 100,00 22,22

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 14,60 0,0030 100,00 0,33 29.520,51 6,11 100,00 0,46

inerts 14,47 0,0030 99,12 0,32 29.427,33 6,09 99,68 0,46

no especials 0,13
2,65E-

05
0,88 0,0029 93,17 0,019 0,32 0,0014

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 14,60 0,0030 100,00 0,33 29.520,51 6,11 100,00 0,46

170101 (formigó) 14,47 0,0030 99,12 0,32 29.427,33 6,09 99,68 0,46

170201 (fusta) 0,094
1,94E-

05
0,64 0,0021 57,41 0,012 0,19

8,90E-
04

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,034
7,06E-

06
0,23

7,61E-
04

35,77 0,0074 0,12
5,54E-

04

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 14,60 0,0030 100,00 0,33 29.520,51 6,11 100,00 0,46

070299 (residus de la fabricació, formulació,
dist

0,0100
2,07E-

06
0,068

2,23E-
04

5,62 0,0012 0,019
8,72E-

05

170101 (formigó) 14,47 0,0030 99,12 0,32 29.427,33 6,09 99,68 0,46

170201 (fusta) 0,094
1,94E-

05
0,64 0,0021 57,41 0,012 0,19

8,90E-
04

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

0,024
4,99E-

06
0,17

5,38E-
04

30,14 0,0062 0,10
4,67E-

04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 15,49 0,0032 100,00 22,69 2.892,05 0,60 100,00 21,23

4,70E-

especials 2,27 04 14,66 3,33 130,29 0,027 4,51 0,96

no especials 13,22 0,0027 85,34 19,36 2.761,76 0,57 95,49 20,27

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
segons límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 15,49 0,0032 100,00 22,69 2.892,05 0,60 100,00 21,23

150101 (envasos de paper i cartró) 1,14
2,36E-

04
7,37 1,67 706,55 0,15 24,43 5,19

170201 (fusta) 12,02 0,0025 77,58 17,60 2.000,91 0,41 69,19 14,69

170203 (plàstic) 0,060
1,24E-

05
0,39 0,087 54,30 0,011 1,88 0,40

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

2,27
4,70E-

04
14,66 3,33 130,29 0,027 4,51 0,96

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 15,49 0,0032 100,00 22,69 2.892,05 0,60 100,00 21,23

150101 (envasos de paper i cartró) 1,14
2,36E-

04
7,37 1,67 706,55 0,15 24,43 5,19

150102 (envasos de plàstic) 0,060
1,24E-

05
0,39 0,087 54,30 0,011 1,88 0,40

150103 (envasos de fusta) 12,02 0,0025 77,58 17,60 2.000,91 0,41 69,19 14,69

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

2,27
4,70E-

04
14,66 3,33 130,29 0,027 4,51 0,96

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 15,49 0,0032 100,00 22,69 2.892,05 0,60 100,00 21,23

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*) 0,034
7,03E-

06
0,22 0,050 2,58

5,35E-
04

0,089 0,019

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 2,20
4,55E-

04
14,19 3,22 125,37 0,026 4,33 0,92

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*) 0,038
7,93E-

06
0,25 0,056 2,33

4,83E-
04

0,081 0,017

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,58
1,19E-

04
3,72 0,84 85,09 0,018 2,94 0,62

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0064
1,33E-

06
0,042 0,0094 1,07

2,22E-
04

0,037 0,0079

film polietilè 0,2 mm
2,75E-

04
5,69E-

08
0,0018

4,03E-
04

0,25
5,18E-

05
0,0087 0,0018

film polietilè 25 micres 0,059
1,23E-

05
0,38 0,087 54,05 0,011 1,87 0,40

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
1,28E-

04
2,64E-

08
8,24E-

04
1,87E-

04
0,0055

1,14E-
06

1,91E-
04

4,05E-
05

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 1,91
3,95E-

04
12,31 2,79 286,10 0,059 9,89 2,10

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,096
1,98E-

05
0,62 0,14 17,96 0,0037 0,62 0,13

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 9,72 0,0020 62,74 14,23 1.619,91 0,34 56,01 11,89

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ACABATS INTERIORS > REVESTIMENTS DE 

                PARAMENTS HORITZONTALS



palet fusta 120x80cm,25 kg Qd<=1000kg 0,30
6,12E-

05
1,91 0,43 76,95 0,016 2,66 0,56

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,56
1,16E-

04
3,60 0,82 620,40 0,13 21,45 4,55

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 705.264,63 146,01 100,00 22,22

PAVIMENTS 702.802,69 145,50 99,65 22,14

SOSTRES 2.461,94 0,51 0,35 0,078



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 1.585.152,98 328,17 100,00 7,11 114.434,53 23,69 100,00 11,96

PAVIMENTS 1.472.315,61 304,81 92,88 6,61 114.434,53 23,69 100,00 11,96

SOSTRES 112.837,37 23,36 7,12 0,51

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 177.228,39 36,69 100,00 7,71 16.684,55 3,45 100,00 7,10

PAVIMENTS 160.602,65 33,25 90,62 6,99 16.684,55 3,45 100,00 7,10

SOSTRES 16.625,73 3,44 9,38 0,72

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 29.427,33 6,09 100,00 0,46 93,17 0,019 100,00 0,0014

PAVIMENTS 29.427,33 6,09 100,00 0,46 63,03 0,013 67,65
9,77E-

04

SOSTRES 30,14 0,0062 32,35
4,67E-

04

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 14,47 0,0030 100,00 0,32 0,13
2,65E-

05
100,00 0,0029

PAVIMENTS 14,47 0,0030 100,00 0,32 0,10
2,15E-

05
81,14 0,0023

SOSTRES 0,024
4,99E-

06
18,86

5,38E-

04

Embalatge
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 130,29 0,027 100,00 0,96 2.761,76 0,57 100,00 20,27

PAVIMENTS 17,28 0,0036 13,26 0,13 2.748,23 0,57 99,51 20,17

SOSTRES 113,01 0,023 86,74 0,83 13,54 0,0028 0,49 0,099

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 2,27
4,70E-

04
100,00 3,33 13,22 0,0027 100,00 19,36

PAVIMENTS 0,29
6,04E-

05
12,84 0,43 13,14 0,0027 99,42 19,25

SOSTRES 1,98
4,10E-

04
87,16 2,90 0,077

1,59E-

05
0,58 0,11



Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 1.586.750,14 328,50 100,00 6,83 440.763,93 91,25 100,00 6,83

Fabricació 1.472.315,61 304,81 92,79 6,33 408.976,56 84,67 92,79 6,33

Construcció 114.434,53 23,69 7,21 0,49 31.787,37 6,58 7,21 0,49

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 177.287,21 36,70 100,00 7,00

Fabricació 160.602,65 33,25 90,59 6,34

Construcció 16.684,55 3,45 9,41 0,66

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 702.802,69 145,50 100,00 22,14

Residus d'obra. Separació selectiva mínima 
per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 14,58 0,0030 100,00 0,33 29.490,37 6,11 100,00 0,46

inerts 14,47 0,0030 99,29 0,32 29.427,33 6,09 99,79 0,46

no especials 0,10
2,15E-

05
0,71 0,0023 63,03 0,013 0,21

9,77E-
04

Residus d'obra. Separació selectiva segons 
límits del RD 105/2008

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 14,58 0,0030 100,00 0,33 29.490,37 6,11 100,00 0,46

170101 (formigó) 14,47 0,0030 99,29 0,32 29.427,33 6,09 99,79 0,46

170201 (fusta) 0,094
1,94E-

05
0,64 0,0021 57,41 0,012 0,19

8,90E-
04

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,0100
2,07E-

06
0,069

2,23E-
04

5,62 0,0012 0,019
8,72E-

05

Residus d'obra. Separació selectiva per 
codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 14,58 0,0030 100,00 0,33 29.490,37 6,11 100,00 0,46

070299 (residus de la fabricació, formulació,
dist

0,0100
2,07E-

06
0,069

2,23E-
04

5,62 0,0012 0,019
8,72E-

05

170101 (formigó) 14,47 0,0030 99,29 0,32 29.427,33 6,09 99,79 0,46

170201 (fusta) 0,094
1,94E-

05
0,64 0,0021 57,41 0,012 0,19

8,90E-
04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
mínima per tipus de residu

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 13,43 0,0028 100,00 19,67 2.765,50 0,57 100,00 20,30

especials 0,29
6,04E-

05
2,17 0,43 17,28 0,0036 0,62 0,13

no especials 13,14 0,0027 97,83 19,25 2.748,23 0,57 99,38 20,17

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

segons límits del RD 105/2008

TOTAL 13,43 0,0028 100,00 19,67 2.765,50 0,57 100,00 20,30

150101 (envasos de paper i cartró) 1,14
2,36E-

04
8,49 1,67 704,77 0,15 25,48 5,17

170201 (fusta) 11,94 0,0025 88,90 17,49 1.989,72 0,41 71,95 14,60

170203 (plàstic) 0,059
1,22E-

05
0,44 0,086 53,73 0,011 1,94 0,39

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

0,29
6,04E-

05
2,17 0,43 17,28 0,0036 0,62 0,13

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)
específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 13,43 0,0028 100,00 19,67 2.765,50 0,57 100,00 20,30

150101 (envasos de paper i cartró) 1,14
2,36E-

04
8,49 1,67 704,77 0,15 25,48 5,17

150102 (envasos de plàstic) 0,059
1,22E-

05
0,44 0,086 53,73 0,011 1,94 0,39

150103 (envasos de fusta) 11,94 0,0025 88,90 17,49 1.989,72 0,41 71,95 14,60

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

0,29
6,04E-

05
2,17 0,43 17,28 0,0036 0,62 0,13

Residus d'embalatge. Components
constitutius

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 13,43 0,0028 100,00 19,67 2.765,50 0,57 100,00 20,30

bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*) 0,034
7,03E-

06
0,25 0,050 2,58

5,35E-
04

0,093 0,019

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*) 0,26
5,33E-

05
1,92 0,38 14,69 0,0030 0,53 0,11

cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2 0,58
1,19E-

04
4,29 0,84 85,09 0,018 3,08 0,62

cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2 0,0064
1,33E-

06
0,048 0,0094 1,07

2,22E-
04

0,039 0,0079

film polietilè 0,2 mm
2,75E-

04
5,69E-

08
0,0020

4,03E-
04

0,25
5,18E-

05
0,0090 0,0018

film polietilè 25 micres 0,059
1,22E-

05
0,44 0,086 53,48 0,011 1,93 0,39

garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)
1,28E-

04
2,64E-

08
9,50E-

04
1,87E-

04
0,0055

1,14E-
06

1,99E-
04

4,05E-
05

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 1,83
3,79E-

04
13,64 2,68 274,91 0,057 9,94 2,02

palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg 0,096
1,98E-

05
0,71 0,14 17,96 0,0037 0,65 0,13

palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg 9,72 0,0020 72,35 14,23 1.619,91 0,34 58,58 11,89

palet fusta 120x80cm,25 kg Qd<=1000kg 0,30
6,12E-

05
2,20 0,43 76,95 0,016 2,78 0,56

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,56
1,15E-

04
4,14 0,82 618,61 0,13 22,37 4,54

Massa kg kg/m² %N %T

  

  

  

                TOTAL DEL PROJECTE > ACABATS INTERIORS > REVESTIMENTS DE 

                PARAMENTS HORITZONTALS > PAVIMENTS



TOTAL 702.802,69 145,50 100,00 22,14

Formació de pendents amb formigó de 
dosificació 15

30.431,30 6,30 4,33 0,96

Paviment de panot per a vorera gris de 
20x20x4 cm,

47.388,77 9,81 6,74 1,49

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 4

17.401,96 3,60 2,48 0,55

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, 12.701,76 2,63 1,81 0,40

Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de
gra

1.383,38 0,29 0,20 0,044

Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb
fixacions

10,16 0,0021 0,0014 3,20E-04

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de
40x

555.371,45 114,98 79,02 17,50

Pelfut de cautxú amb relleu de pues, de color i
de

61,88 0,013 0,0088 0,0019

Acer inoxidable austenític de designació AISI
304,

66,00 0,014 0,0094 0,0021

Paviment de parquet de fusta de roure, amb
plaques

1.799,18 0,37 0,26 0,057

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 
cm d'

1.299,47 0,27 0,18 0,041

Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I 
de cons

1.302,57 0,27 0,19 0,041

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt 90,42 0,019 0,013 0,0028

Envernissat sobre paviment amb dues capes 
de verní

31,88 0,0066 0,0045 0,0010

Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm
d'amplà

309,55 0,064 0,044 0,0098

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, 
de 4

15.925,37 3,30 2,27 0,50

Formació de pendents amb morter de perlita i
cimen

17.227,60 3,57 2,45 0,54

Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ
construcció

MJ/m² %N %T

TOTAL 1.472.315,61 304,81 100,00 6,61 114.434,53 23,69 100,00 11,96

Rebaixat, polit i abrillantat del 
paviment de terr

111.209,15 23,02 97,18 11,62

Formació de pendents amb formigó 
de dosificació 15

11.878,53 2,46 0,81 0,053 119,08 0,025 0,10 0,012

Paviment de panot per a vorera gris 
de 20x20x4 cm,

68.538,25 14,19 4,66 0,31 93,50 0,019 0,082 0,0098

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

40.173,27 8,32 2,73 0,18

Esglaó de pedra artificial de gra petit, 
preu alt,

23.271,45 4,82 1,58 0,10 23,11 0,0048 0,020 0,0024

Esglaó de pedra artificial rentada amb 
àcid de gra

2.198,81 0,46 0,15 0,0099 2,69
5,56E-

04
0,0023

2,81E-
04

Perfil perimetral d'acer galvanitzat 
amb fixacions

376,07 0,078 0,026 0,0017

Paviment de terratzo llis de gra 
microgra, de 40x

1.087.462,63 225,13 73,86 4,88 762,49 0,16 0,67 0,080

Pelfut de cautxú amb relleu de pues, 
de color i de

6.806,25 1,41 0,46 0,031

Acer inoxidable austenític de 
designació AISI 304,

5.443,81 1,13 0,37 0,024

Paviment de parquet de fusta de 
roure, amb plaques

5.051,44 1,05 0,34 0,023

Sòcol de fusta de roure envernissada, 
de 10 cm d'

13.066,52 2,71 0,89 0,059

Formació d'esglaó amb formigó HM-
20/P/10/I de cons

832,23 0,17 0,057 0,0037

Pintat de parament vertical de fusta, a 
l'esmalt

8.774,56 1,82 0,60 0,039

Envernissat sobre paviment amb dues 
capes de verní

3.187,68 0,66 0,22 0,014

Tapajunts de paviment, per a junt de 
30 mm d'amplà

17.246,10 3,57 1,17 0,077 0,98
2,03E-

04
8,57E-

04
1,03E-

04

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

29.014,73 6,01 1,97 0,13 26,53 0,0055 0,023 0,0028

Paviment de linòleum en rotlle classe 
23-32-41 seg

44.095,70 9,13 2,99 0,20

Formació de pendents amb morter de 
perlita i cimen

65.011,78 13,46 4,42 0,29 516,83 0,11 0,45 0,054

Capa de protecció de morter 
d'anhidrita de 5 cm de

39.885,80 8,26 2,71 0,18 1.680,18 0,35 1,47 0,18

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació
kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2
construcció

kg
CO2/m²

%N %T

TOTAL 160.602,65 33,25 100,00 6,99 16.684,55 3,45 100,00 7,10

Rebaixat, polit i abrillantat del 
paviment de terr

16.214,29 3,36 97,18 6,90

Formació de pendents amb formigó 
de dosificació 15

1.886,77 0,39 1,17 0,082 17,36 0,0036 0,10 0,0074

Paviment de panot per a vorera gris 
de 20x20x4 cm,

7.464,92 1,55 4,65 0,32 13,63 0,0028 0,082 0,0058

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

3.829,98 0,79 2,38 0,17

Esglaó de pedra artificial de gra petit, 
preu alt,

2.558,69 0,53 1,59 0,11 3,37
6,98E-

04
0,020 0,0014

Esglaó de pedra artificial rentada amb 
àcid de gra

257,50 0,053 0,16 0,011 0,39
8,11E-

05
0,0023

1,67E-
04

Perfil perimetral d'acer galvanitzat 
amb fixacions

36,89 0,0076 0,023 0,0016

Paviment de terratzo llis de gra 
microgra, de 40x

116.904,43 24,20 72,79 5,08 111,17 0,023 0,67 0,047

Pelfut de cautxú amb relleu de pues, 
de color i de

1.007,33 0,21 0,63 0,044

Acer inoxidable austenític de 



designació AISI 304, 299,05 0,062 0,19 0,013

Paviment de parquet de fusta de 
roure, amb plaques

301,01 0,062 0,19 0,013

Sòcol de fusta de roure envernissada, 
de 10 cm d'

1.274,74 0,26 0,79 0,055

Formació d'esglaó amb formigó HM-
20/P/10/I de cons

127,47 0,026 0,079 0,0055

Pintat de parament vertical de fusta, a 
l'esmalt

1.295,69 0,27 0,81 0,056

Envernissat sobre paviment amb dues 
capes de verní

470,50 0,097 0,29 0,020

Tapajunts de paviment, per a junt de 
30 mm d'amplà

2.205,78 0,46 1,37 0,096 0,14
2,96E-

05
8,57E-

04
6,09E-

05

Paviment de terratzo amb relleu de 
gra petit, de 4

3.054,44 0,63 1,90 0,13 3,87
8,01E-

04
0,023 0,0016

Paviment de linòleum en rotlle classe 
23-32-41 seg

6.509,96 1,35 4,05 0,28

Formació de pendents amb morter de 
perlita i cimen

8.895,99 1,84 5,54 0,39 75,35 0,016 0,45 0,032

Capa de protecció de morter 
d'anhidrita de 5 cm de

2.221,51 0,46 1,38 0,097 244,97 0,051 1,47 0,10

Residus obra 
(pes)

kg
especials

kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T
kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 29.427,33 6,09 100,00 0,46 63,03 0,013 100,00
9,77E-

04

Rebaixat, 
polit i
abrillantat del 
paviment de
terr

11.065,59 2,29 37,60 0,17

Paviment de 
panot per a
vorera gris de 
20x20x4 cm,

461,72 0,096 1,57 0,0072

Esglaó de 
pedra 
artificial
rentada amb 
àcid de gra

60,21 0,012 0,20
9,33E-

04

Paviment de 
terratzo llis
de gra 
microgra, de
40x

17.411,01 3,60 59,17 0,27

Pelfut de 
cautxú amb
relleu de 
pues, de color 
i de

5,62 0,0012 8,92
8,72E-

05

Paviment de 

parquet de
fusta de 
roure, amb
plaques

34,75 0,0072 55,14
5,39E-

04

Sòcol de 
fusta de roure
envernissada, 
de 10 cm d'

22,65 0,0047 35,94
3,51E-

04

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

428,81 0,089 1,46 0,0066

Residus obra
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 14,47 0,0030 100,00 0,32 0,10
2,15E-

05
100,00 0,0023

Rebaixat, 
polit i
abrillantat del 
paviment de
terr

6,92 0,0014 47,79 0,15

Paviment de 
panot per a
vorera gris de 
20x20x4 cm,

0,22
4,50E-

05
1,50 0,0048

Esglaó de 
pedra 
artificial
rentada amb 
àcid de gra

0,030
6,20E-

06
0,21

6,69E-
04

Paviment de 
terratzo llis
de gra 
microgra, de
40x

7,11 0,0015 49,10 0,16

Pelfut de 
cautxú amb
relleu de 
pues, de color 
i de

0,0100
2,07E-

06
9,64

2,23E-
04

Paviment de 
parquet de
fusta de 
roure, amb
plaques

0,059
1,23E-

05
57,29 0,0013

Sòcol de 
fusta de roure
envernissada, 
de 10 cm d'

0,034
7,11E-

06
33,08

7,66E-
04

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

0,20
4,20E-

05
1,40 0,0045

Embalatge kg kg/m² %N %T kg inerts kg/m² %N %T kg no kg/m² %N %T



(pes) especials especials

TOTAL 17,28 0,0036 100,00 0,13 2.748,23 0,57 100,00 20,17

Formació de 
pendents amb
formigó de 
dosificació 15

24,36 0,0050 0,89 0,18

Paviment de 
panot per a
vorera gris de 
20x20x4 cm,

108,84 0,023 3,96 0,80

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

78,35 0,016 2,85 0,58

Esglaó de 
pedra 
artificial de 
gra petit, preu
alt,

8,88 0,0018 0,32 0,065

Esglaó de 
pedra 
artificial
rentada amb 
àcid de gra

7,45 0,0015 0,27 0,055

Paviment de 
terratzo llis
de gra 
microgra, de
40x

1.823,85 0,38 66,36 13,39

Pelfut de 
cautxú amb
relleu de 
pues, de color 
i de

0,25
5,18E-

05
0,0091 0,0018

Paviment de 
parquet de
fusta de 
roure, amb
plaques

1,47
3,04E-

04
8,51 0,011 39,75 0,0082 1,45 0,29

Sòcol de 
fusta de roure
envernissada, 
de 10 cm d'

57,09 0,012 2,08 0,42

Formació 
d'esglaó amb
formigó HM-
20/P/10/I de
cons

0,26
5,48E-

05
0,0096 0,0019

Pintat de 
parament
vertical de 
fusta, a 
l'esmalt

4,77
9,88E-

04
27,61 0,035 0,47

9,73E-
05

0,017 0,0034

Envernissat 

sobre 
paviment
amb dues 
capes de
verní

2,58
5,35E-

04
14,96 0,019 0,16

3,39E-
05

0,0060 0,0012

Tapajunts de 
paviment, per
a junt de 30 
mm d'amplà

0,68
1,40E-

04
0,025 0,0050

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

61,53 0,013 2,24 0,45

Paviment de 
linòleum en
rotlle classe 
23-32-41 seg

8,45 0,0017 48,89 0,062 0,80
1,65E-

04
0,029 0,0059

Formació de 
pendents amb
morter de 
perlita i
cimen

0,0055
1,14E-

06
0,032

4,05E-
05

535,51 0,11 19,49 3,93

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T m³ inerts m³/m² %N %T
m³ no

especials
m³/m² %N %T

TOTAL 0,29
6,04E-

05
100,00 0,43 13,14 0,0027 100,00 19,25

Formació de 
pendents amb
formigó de 
dosificació 15

0,065
1,34E-

05
0,49 0,095

Paviment de 
panot per a
vorera gris de 
20x20x4 cm,

0,38
7,84E-

05
2,88 0,55

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

0,47
9,69E-

05
3,56 0,69

Esglaó de 
pedra 
artificial de 
gra petit, preu
alt,

0,024
4,90E-

06
0,18 0,035

Esglaó de 
pedra 
artificial
rentada amb 
àcid de gra

0,045
9,22E-

06
0,34 0,065

Paviment de 
terratzo llis
de gra 
microgra, de
40x

9,80 0,0020 74,59 14,36

Pelfut de 



cautxú amb
relleu de 
pues, de color 
i de

2,75E-04
5,69E-

08
0,0021

4,03E-
04

Paviment de 
parquet de
fusta de 
roure, amb
plaques

0,026
5,34E-

06
8,84 0,038 0,27

5,58E-
05

2,05 0,39

Sòcol de 
fusta de roure
envernissada, 
de 10 cm d'

0,36
7,46E-

05
2,74 0,53

Formació 
d'esglaó amb
formigó HM-
20/P/10/I de
cons

8,02E-04
1,66E-

07
0,0061 0,0012

Pintat de 
parament
vertical de 
fusta, a 
l'esmalt

0,084
1,73E-

05
28,68 0,12 0,0030

6,23E-
07

0,023 0,0044

Envernissat 
sobre 
paviment
amb dues 
capes de
verní

0,034
7,03E-

06
11,64 0,050 0,0011

2,19E-
07

0,0081 0,0015

Tapajunts de 
paviment, per
a junt de 30 
mm d'amplà

0,0020
4,07E-

07
0,015 0,0029

Paviment de 
terratzo amb
relleu de gra 
petit, de 4

0,34
6,96E-

05
2,56 0,49

Paviment de 
linòleum en
rotlle classe 
23-32-41 seg

0,15
3,07E-

05
50,79 0,22 0,0051

1,06E-
06

0,039 0,0075

Formació de 
pendents amb
morter de 
perlita i
cimen

1,28E-04
2,64E-

08
0,044

1,87E-
04

1,38
2,86E-

04
10,51 2,02

Cost energètic MJ MJ/m² %N %T kWh kWh/m² %N %T

TOTAL 112.837,37 23,36 100,00 0,49 31.343,71 6,49 100,00 0,49

Fabricació 112.837,37 23,36 100,00 0,49 31.343,71 6,49 100,00 0,49

Emissió CO2 kg CO2
kg

CO2/m²
%N %T

TOTAL 16.625,73 3,44 100,00 0,66

Fabricació 16.625,73 3,44 100,00 0,66

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 2.461,94 0,51 100,00 0,078

Residus d'obra. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,024
4,99E-

06
100,00

5,38E-
04

30,14 0,0062 100,00
4,67E-

04

no especials 0,024
4,99E-

06
100,00

5,38E-
04

30,14 0,0062 100,00
4,67E-

04

Residus d'obra. Separació selectiva segons 

límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,024
4,99E-

06
100,00

5,38E-
04

30,14 0,0062 100,00
4,67E-

04

170904 (residus barrejats de construcció i
demolic

0,024
4,99E-

06
100,00

5,38E-
04

30,14 0,0062 100,00
4,67E-

04

Residus d'obra. Separació selectiva per 

codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 0,024
4,99E-

06
100,00

5,38E-
04

30,14 0,0062 100,00
4,67E-

04

170802 (materials de construcció realitzats 
amb gu

0,024
4,99E-

06
100,00

5,38E-
04

30,14 0,0062 100,00
4,67E-

04

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

mínima per tipus de residu
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,06
4,26E-

04
100,00 3,01 126,55 0,026 100,00 0,93

especials 1,98
4,10E-

04
96,26 2,90 113,01 0,023 89,30 0,83

no especials 0,077
1,59E-

05
3,74 0,11 13,54 0,0028 10,70 0,099

Residus d'embalatge. Separació selectiva 

segons límits del RD 105/2008
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,06 4,26E- 100,00 3,01 126,55 0,026 100,00 0,93
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04

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0016
3,32E-

07
0,078 0,0024 1,78

3,69E-
04

1,41 0,013

170201 (fusta) 0,075
1,54E-

05
3,63 0,11 11,19 0,0023 8,84 0,082

170203 (plàstic)
6,19E-

04
1,28E-

07
0,030

9,06E-
04

0,56
1,17E-

04
0,44 0,0041

170903* (residus barrejats de construcció i
demoli

1,98
4,10E-

04
96,26 2,90 113,01 0,023 89,30 0,83

Residus d'embalatge. Separació selectiva 
per codis LER (Llista Europea de residus)

específics

m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,06
4,26E-

04
100,00 3,01 126,55 0,026 100,00 0,93

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0016
3,32E-

07
0,078 0,0024 1,78

3,69E-
04

1,41 0,013

150102 (envasos de plàstic)
6,19E-

04
1,28E-

07
0,030

9,06E-
04

0,56
1,17E-

04
0,44 0,0041

150103 (envasos de fusta) 0,075
1,54E-

05
3,63 0,11 11,19 0,0023 8,84 0,082

150110* (envasos amb restes de substàncies
perillo

1,98
4,10E-

04
96,26 2,90 113,01 0,023 89,30 0,83

Residus d'embalatge. Components

constitutius
m³ m³/m² %N %T kg kg/m² %N %T

TOTAL 2,06
4,26E-

04
100,00 3,01 126,55 0,026 100,00 0,93

bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm
(*)

1,94
4,02E-

04
94,40 2,84 110,68 0,023 87,46 0,81

bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm
(*)

0,038
7,93E-

06
1,86 0,056 2,33

4,83E-
04

1,84 0,017

film polietilè 25 micres
6,19E-

04
1,28E-

07
0,030

9,06E-
04

0,56
1,17E-

04
0,44 0,0041

palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg 0,075
1,54E-

05
3,63 0,11 11,19 0,0023 8,84 0,082

sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm 0,0016
3,32E-

07
0,078 0,0024 1,78

3,69E-
04

1,41 0,013

Massa kg kg/m² %N %T

TOTAL 2.461,94 0,51 100,00 0,078

Enguixat reglejat sobre parament vertical
interior

254,86 0,053 10,35 0,0080

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat
amb

29,17 0,0060 1,18 9,19E-04

Formació de racó en angle recte, amb guix B1,
acab

29,17 0,0060 1,18 9,19E-04

Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat 
amb

14,58 0,0030 0,59 4,59E-04

Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintu

1.976,53 0,41 80,28 0,062

Pintat de parament horitzontal de fusta, a
l'esma

157,63 0,033 6,40 0,0050



Energia
MJ

fabricació
MJ/m² %N %T

MJ

construcció
MJ/m²

%

N

%

T

Enguixat reglejat sobre parament vertical
interior

301,22 0,062 0,27 0,0014

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat 
lliscat amb

34,37 0,0071 0,030
1,54E-

04

Formació de racó en angle recte, amb 
guix B1, acab

34,37 0,0071 0,030
1,54E-

04

Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat 
lliscat amb

17,19 0,0036 0,015
7,71E-

05

Pintat de parament horitzontal de guix, 
amb pintu

97.300,23 20,14 86,23 0,44

Pintat de parament horitzontal de fusta, a
l'esma

15.149,99 3,14 13,43 0,068

Emissions de CO2
kg CO2 

fabricació

kg

CO2/m²
%N %T

kg CO2

construcció

kg

CO2/m²

%

N

%

T

Enguixat reglejat sobre parament vertical
interior

26,75 0,0055 0,16 0,0012

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat 
lliscat amb

3,05
6,32E-

04
0,018

1,33E-
04

Formació de racó en angle recte, amb 
guix B1, acab

3,05
6,32E-

04
0,018

1,33E-
04

Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat 
lliscat amb

1,53
3,16E-

04
0,0092

6,64E-
05

Pintat de parament horitzontal de guix, 
amb pintu

14.354,46 2,97 86,34 0,62

Pintat de parament horitzontal de fusta, a
l'esma

2.236,90 0,46 13,45 0,097

Residus obra (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg
inerts

kg/m²
%
N

%
T

kg no
especials

kg/m² %N %T

TOTAL 30,14 0,0062 100,00
4,67E-

04

Enguixat reglejat 
sobre parament 
vertical interior

26,67 0,0055 88,48
4,13E-

04

Formació d'aresta, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

1,39
2,88E-

04
4,61

2,15E-
05

Formació de racó 
en angle recte, amb 
guix B1, acab

1,39
2,88E-

04
4,61

2,15E-
05

Reglada de sòcol, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

0,69
1,44E-

04
2,30

1,08E-
05

Residus obra m³ m³/m² %N %T m³ m³/m² % % m³ no m³/m² %N %T

(volum) especials inerts N T especials

TOTAL 0,024
4,99E-

06
100,00

5,38E-
04

Enguixat reglejat 
sobre parament 
vertical interior

0,021
4,42E-

06
88,48

4,76E-
04

Formació d'aresta, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

0,0011
2,30E-

07
4,61

2,48E-
05

Formació de racó 
en angle recte, amb 
guix B1, acab

0,0011
2,30E-

07
4,61

2,48E-
05

Reglada de sòcol, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

5,56E-04
1,15E-

07
2,30

1,24E-
05

Embalatge (pes)
kg

especials
kg/m² %N %T

kg

inerts
kg/m²

%

N

%

T

kg no

especials
kg/m² %N %T

TOTAL 113,01 0,023 100,00 0,83 13,54 0,0028 100,00 0,099

Enguixat reglejat 
sobre parament 
vertical interior

2,05
4,24E-

04
15,14 0,015

Formació d'aresta, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

0,23
4,84E-

05
1,73 0,0017

Formació de racó 
en angle recte, amb 
guix B1, acab

0,23
4,84E-

05
1,73 0,0017

Reglada de sòcol, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

0,12
2,42E-

05
0,86

8,58E-
04

Pintat de parament
horitzontal de guix, 
amb pintu

104,28 0,022 92,27 0,77 10,27 0,0021 75,89 0,075

Pintat de parament
horitzontal de fusta, 
a l'esma

8,73 0,0018 7,73 0,064 0,63
1,30E-

04
4,66 0,0046

Embalatge
(volum)

m³
especials

m³/m² %N %T
m³

inerts
m³/m²

%
N

%
T

m³ no
especials

m³/m² %N %T

TOTAL 1,98
4,10E-

04
100,00 2,90 0,077

1,59E-
05

100,00 0,11

Enguixat reglejat 
sobre parament 
vertical interior

0,0055
1,13E-

06
7,11 0,0080

Formació d'aresta, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

6,23E-04
1,29E-

07
0,81

9,13E-
04

Formació de racó 
en angle recte, amb 

6,23E-04
1,29E-

07
0,81

9,13E-
04



guix B1, acab

Reglada de sòcol, 
amb guix B1, 
acabat lliscat amb

3,12E-04
6,45E-

08
0,41

4,56E-
04

Pintat de parament
horitzontal de guix, 
amb pintu

1,83
3,79E-

04
92,40 2,68 0,066

1,36E-
05

85,61 0,096

Pintat de parament
horitzontal de fusta, 
a l'esma

0,15
3,12E-

05
7,60 0,22 0,0040

8,35E-
07

5,25 0,0059
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A.6. Pressupost del projecte modificat 



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ENDERROCS

Capítol 01 ENDERROCS

Obra elemental 01 ENDERROCS

1 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 208)

11,16 159,000 1.774,44

TOTAL Obra elemental 01.01.01.01 1.774,44

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ENDERROCS

Capítol 01 ENDERROCS

Obra elemental 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 33,390 331,56

2 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 33,390 156,27

TOTAL Obra elemental 01.01.01.02 487,83

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 01 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 3)

1,96 3.310,000 6.487,60

2 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 794,400 7.888,39

3 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 10) 9,98 523,793 5.227,45

4 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 7)

4,99 523,793 2.613,73

5 E2422039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 9)

8,45 523,793 4.426,05

6 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 794,400 3.717,79

TOTAL Obra elemental 01.02.02.01 30.361,01

euros

Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 02 EXCAVACIÓ DE SOTERRANIS

1 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 952,650 9.459,81

2 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 4)

4,42 793,875 3.508,93

3 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 952,650 4.458,40

TOTAL Obra elemental 01.02.02.02 17.427,14

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 03 EXCAVACIÓ DE FONAMENTACIÓ

1 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 6)

2,02 797,482 1.610,91

2 E2R65039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 11)

9,93 1.191,533 11.831,92

3 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
5)

6,24 1.922,086 11.993,82

4 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

4,68 1.191,533 5.576,37

TOTAL Obra elemental 01.02.02.03 31.013,02

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 01 ESTRUCTURA SOTA RASANT

Obra elemental 01 FONAMENTS

Activitat 01 SABATES, RASES I POUS

1 E31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)

1,22 11.600,256 14.152,31

2 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 16) 20,00 15,120 302,40

3 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 24)

10,95 357,062 3.909,83

euros



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 3

4 E31561H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 13)

75,32 961,045 72.385,91

5 E31585H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 14)

82,30 188,091 15.479,89

TOTAL Activitat 01.03.01.01.01 106.230,34

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 01 ESTRUCTURA SOTA RASANT

Obra elemental 01 FONAMENTS

Activitat 02 ENCEPS I RIOSTES

1 E38B4000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)

1,25 9.496,250 11.870,31

2 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 24)

10,95 151,940 1.663,74

3 E385A5H3 m3 Formigó per a traves i pilarets, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 21)

79,52 91,164 7.249,36

4 E38DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets (P - 23) 25,12 455,820 11.450,20

TOTAL Activitat 01.03.01.01.02 32.233,61

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 01 ESTRUCTURA SOTA RASANT

Obra elemental 02 CONTENCIÓ DE TERRES

Activitat 01 MURS I PANTALLES

1 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima
de 3 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 18)

1,31 17.248,929 22.596,10

2 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 45)

13,09 8,000 104,72

3 E325C5H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot (P - 17)

88,95 158,928 14.136,65

4 E32DCA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m (P - 19)

21,44 520,695 11.163,70

5 E32DCA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 20)

26,49 646,590 17.128,17

TOTAL Activitat 01.03.01.02.01 65.129,34

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 01 ESTRUCTURA METÀL�LICA

euros

Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 4

1 E441512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 26)

1,68 423,700 711,82

2 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 209)

14,12 11,330 159,98

3 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 123)

21,47 5,869 126,01

4 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 122)

19,09 5,461 104,25

TOTAL Obra elemental 01.03.02.01 1.102,06

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 02 ESCALES I RAMPES

1 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

1,42 2.986,500 4.240,83

2 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 53)

59,90 99,550 5.963,05

3 E45CL8H3 m3 Formigó per a lloses inclinades, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 36)

94,12 24,889 2.342,55

TOTAL Obra elemental 01.03.02.02 12.546,43

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 01 PILARS

1 E4B14000 kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 37)

1,22 6.380,715 7.784,47

2 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 136)

19,01 457,755 8.701,92

3 E451J8H3 m3 Formigó per a pilars, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 30)

108,19 38,671 4.183,82

4 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl�lics modulars
amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 46)

22,69 481,493 10.925,08

TOTAL Activitat 01.03.02.03.01 31.595,29

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

euros



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 5

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 02 BIGUES

1 E4B36000 kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 39)

1,36 14.777,200 20.096,99

2 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 3
m (P - 49)

41,75 691,523 28.871,09

3 E453B8H3 m3 Formigó per a bigues, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 32)

106,23 69,193 7.350,37

TOTAL Activitat 01.03.02.03.02 56.318,45

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 03 SOSTRE

1 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

1,42 29.694,000 42.165,48

2 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 51)

30,09 730,650 21.985,26

3 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 52)

45,57 259,150 11.809,47

4 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix (P - 97)

9,43 15,088 142,28

5 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 136)

19,01 150,363 2.858,40

6 E45BB8H3 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HRA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
33)

94,01 648,557 60.970,84

7 E4BB3000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 40)

1,35 79.092,500 106.774,88

8 E4BBDA66 m2 Armadura per a sostre nervat reticular AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 41)

2,86 3.954,625 11.310,23

9 E4DB1SFH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi i cassetó recuperable de PVC
de 25 cm, per a una retícula de 80x80 cm (P - 50)

30,71 3.954,625 121.446,53

10 E45CB8H3 m3 Formigó per a lloses, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 34)

92,00 247,449 22.765,31

TOTAL Activitat 01.03.02.03.03 402.228,68

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Activitat 04 MURS

euros

Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 6

1 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

1,41 14.175,426 19.987,35

2 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 136)

19,01 615,070 11.692,48

3 E45228H3 m3 Formigó per a mur, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 31)

96,76 140,792 13.623,03

4 E4D2DA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3
m (P - 47)

24,44 63,700 1.556,83

5 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3
m, per a deixar el formigó vist (P - 48)

31,75 1.040,905 33.048,73

TOTAL Activitat 01.03.02.03.04 79.908,42

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ESTRUCTURA

Capítol 02 ESTRUCTURA SOBRE RASANT

Obra elemental 04 ESTRUCTURA DE FÀBRICA

1 E4F2A5J4 m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-20, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret  de 7 N/mm2 (P - 54)

362,93 18,246 6.622,02

TOTAL Obra elemental 01.03.02.04 6.622,02

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 01 ENVOLUPANT SOTA RASANT

Obra elemental 01 SOLERES

1 E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col�locada no adherida (P - 88)

1,20 2.497,400 2.996,88

2 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 202)

7,89 128,000 1.009,92

3 1935U016 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6
mm de D (P - 1)

21,25 448,900 9.539,13

4 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PN (P - 8)

0,28 2.497,400 699,27

5 E936U002 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P -
145)

17,73 1.763,400 31.265,08

6 E936U003 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió (P -
146)

13,27 1.019,100 13.523,46

7 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 152)

3,27 224,450 733,95

euros



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 7

8 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 42)

1,41 26.585,200 37.485,13

9 E923RB91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 144)

6,21 2.497,400 15.508,85

TOTAL Obra elemental 01.04.01.01 112.761,67

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 01 COBERTES

1 E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col�locada no adherida (P - 88)

1,20 2.000,567 2.400,68

2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 64)

13,34 141,240 1.884,14

3 E7C21431 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica
>= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat,
col�locada sense adherir (P - 92)

7,53 1.182,080 8.901,06

4 E511PJFC m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col�locades la 1a amb morter asfàltic i
la 2a amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 58)

33,30 443,920 14.782,54

5 E9C4U009 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 50x50 cm, preu alt,
col�locat sense adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm
d'alçària mitjana, per a ús exterior (P - 149)

50,95 141,240 7.196,18

6 E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 44)

5,69 54,960 312,72

7 E5ZD5DC4 m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col�locada amb
fixacions mecàniques (P - 68)

17,67 718,750 12.700,31

8 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 100)

8,72 718,750 6.267,50

9 E45CJAB3 m3 Formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 35)

106,31 4,272 454,16

10 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 51)

30,09 8,700 261,78

11 E441F135 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 27)

1,74 442,735 770,36

12 E444F335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura (P - 29)

2,05 747,751 1.532,89

13 E442J035 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge,
en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a
l'obra amb soldadura (P - 28)

1,86 130,985 243,63

14 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 121)

25,44 32,944 838,10

15 E5ZH5DJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana
metàl�lica, col�locada amb fixacions mecàniques (P - 70)

40,02 14,000 560,28

euros
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16 E5ZH5DP4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava
metàl�lica, col�locada amb fixacions mecàniques (P - 71)

44,53 14,000 623,42

17 E55984BK m3 Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de
gruix per a revestir, de maó calat de 290x140x100 mm amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 63)

325,60 6,250 2.035,00

18 E5454376 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb
4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm,
de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col�locat
amb fixacions mecàniques (P - 60)

18,27 70,720 1.292,05

19 E7C9HB04 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 80 mm de gruix, col�locada amb fixacions
mecàniques (P - 94)

9,49 70,720 671,13

20 E5531291 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat,
col�locada amb fixacions mecàniques (P - 62)

162,72 22,000 3.579,84

21 E5531212 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 70x40 cm sense sòcol prefabricat,
col�locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta (P - 61)

80,96 160,802 13.018,53

22 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització
(P - 69)

11,24 8,000 89,92

23 E5ZHADJ4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col�locada
amb fixacions mecàniques (P - 72)

30,80 10,000 308,00

24 ER4HH2A1 u Subministrament de Sedum en test 11x11 cm (P - 201) 1,44 5.980,679 8.612,18

25 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 204) 1,32 7.383,482 9.746,20

26 FJSA3241 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 205)

144,56 1,000 144,56

27 FJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal�lada
en alçada i calibrada (P - 206)

278,65 1,000 278,65

28 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal�lada (P - 203)

121,79 3,000 365,37

29 E7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
300 a 350 g/m2, col�locat sense adherir (P - 90)

2,80 818,487 2.291,76

30 E7CPA843 m2 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x450
mm gruix 80 mm amb llana de roca amb vel de vidre, gruix de la
planxa perforada 0,8 mm i planxa d'acer galvanitzat llisa d'1 mm de
gruix, col�locat (P - 95)

74,82 21,360 1.598,16

31 E8J94539 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs,
col�locada amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 137)

16,72 380,350 6.359,45

32 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 207)

10,98 343,500 3.771,63

33 EG6125F2 u Caixa de registre d'acer galvanitzat, rectangular, amb capacitat per a 6
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col�locada
embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge (P - 198)

57,95 10,000 579,50

34 EG6122F1 u Caixa de registre d'acer galvanitzat, rectangular, amb capacitat per a 6
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col�locada
superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris
per al muntatge (P - 197)

20,51 10,000 205,10

35 E7743281 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2,
amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament (P - 87)

14,83 818,487 12.138,16

euros
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36 ER3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 200)

90,86 79,741 7.245,27

37 E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 65)

17,20 2.000,567 34.409,75

38 E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col�locat sense adherir (P - 89)

1,88 4.647,207 8.736,75

39 E7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
400 a 500 g/m2, col�locat sense adherir (P - 91)

3,31 818,487 2.709,19

40 E5113S91 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat
mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, de 10 cm de gruix (P - 57)

5,83 860,578 5.017,17

41 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt,
col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
(P - 148)

28,07 31,550 885,61

42 E5Z2U015 m2 Capa de protecció de morter d'anhidrita de 3 cm de gruix (P - 66) 9,88 616,710 6.093,09

43 E7743260 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2,
segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (P - 86)

13,82 2.456,747 33.952,24

TOTAL Obra elemental 01.04.02.01 225.864,01

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 02 FAÇANES

1 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat (P - 104)

24,03 253,590 6.093,77

2 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de
pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis (P -
127)

6,95 260,940 1.813,53

3 E8K3FC4K m Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell,
col�locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 139)

83,13 94,600 7.864,10

4 E8K9U001 m Escopidor amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 35 cm
de desenvolupament com a màxim, amb dos plecs, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 142)

18,79 28,200 529,88

5 E7J21181 m Reblert de junt amb cordó cel�lular de polietilè expandit de diàmetre 25
mm, col�locat a pressió a l'interior del junt (P - 98)

2,85 23,000 65,55

6 E7J5121A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 99)

6,41 23,000 147,43

7 E6Z1333V m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica
armada per a revestir, de 34x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de
llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn,
col�locada amb morter (P - 84)

17,30 24,000 415,20

8 E83N8110 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat amb
planxa hidrofugada composta de cel�lulosa-ciment, de 8 mm de gruix,
col�locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5
mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer
inoxidable (P - 110)

68,72 1.120,640 77.010,38

9 E8K9AN5A m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix,
entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 140)

27,88 404,050 11.264,91

10 E8K9DQ5A m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix,
entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 141)

44,15 189,000 8.344,35

euros
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11 E8J9A759 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix,
de entre 50 i 60 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col�locada amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 138)

22,27 450,800 10.039,32

12 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt,
col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
(P - 148)

28,07 3,360 94,32

13 E6UUU012 m2 Tancament de plaques de guix laminat i fusta amb aïllament interior,
format per estructura doble reforçada amb llistons de fusta de pi, amb
un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i travessers de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc
(F) de 15 mm de gruix laminat a la cara interior, fixada mecànicament,
aïllament de mantells RMT-NITA® COTTON a partir de retalls tèxtils
de confecció desfibrats, de resistència tèrmica 2,770 m2.K/W, i 1 placa
de tauler contraxapat de plaques de fusta tipus G classe 3 de 15 mm
de gruix per a ambient exterior a la cara exterior (P - 83)

115,42 1.120,640 129.344,27

TOTAL Obra elemental 01.04.02.02 253.027,01

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 03 SOSTRES

1 E7C21433 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica
>= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat,
col�locada amb morter adhesiu (P - 93)

7,93 384,000 3.045,12

TOTAL Obra elemental 01.04.02.03 3.045,12

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 04 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

Activitat 01 FUSTERIA EXTERIOR

1 E83Q5A23 m2 Revestiment vertical amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada,
amb ones cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial, entre 13 i 14
kg/m2, acabat llis, col�locada amb fixacions mecàniques (P - 111)

29,45 150,060 4.419,27

2 EABGU040 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 172)

174,49 12,000 2.093,88

3 EABGU120 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 174)

265,01 1,000 265,01

4 EABGU110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 173)

252,92 1,000 252,92

5 EABGU010 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col�locada (P - 171)

158,38 4,000 633,52

euros
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6 E43BF140 m3 Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3,5x3,5 a 7x7 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)
, col�locat clavat (P - 25)

1.739,50 17,252 30.009,85

7 E4R12065 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a
estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular,
treballat a taller i col�locat a l'obra amb soldadura (P - 56)

5,49 1.684,491 9.247,86

8 EC1FA32D m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de
seguretat incolor amb 4 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini (P - 195)

82,43 832,634 68.634,02

9 EA1DD3R5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col�locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 167)

190,63 31,000 5.909,53

10 EAN32910 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm (P - 177)

28,21 31,000 874,51

11 EA1DE7R5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col�locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
150x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 170)

334,96 176,000 58.952,96

12 EAN32F10 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm (P - 178)

33,67 250,680 8.440,40

13 EAV1G00E m2 Persiana enrotllable de fusta per a pintar, de lamel�les i de 9,5 a 10 kg
de pes per m2 (P - 189)

39,86 39,600 1.578,46

14 EAVZJ000 m Guies de planxa d'acer galvanitzat per a persianes enrotllables (P -
191)

3,23 44,000 142,12

15 EA1DE7L5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col�locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
150x220 cm, 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, amb bastiment sense persiana (P - 169)

290,80 28,200 8.200,56

16 EA1DE5R5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col�locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
120x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 168)

280,79 17,000 4.773,43

17 EA1DATR5 u Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col�locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana (P - 166)

253,64 26,400 6.696,10

18 EA1DAFR5 u Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col�locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana (P - 165)

160,51 4,000 642,04

19 EA1DA9R5 u Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col�locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana (P - 164)

137,08 2,000 274,16

20 EAV2C08R m2 Persiana practicable de fusta de pi per a pintar, amb llibret mòbil de
lamel�les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 mm d'alçària i

81,57 415,800 33.916,81

euros
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bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament de barra (P - 190)

21 E89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 130)

23,63 1.332,979 31.498,29

TOTAL Activitat 01.04.02.04.01 277.455,70

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ENVOLUPANT

Capítol 02 ENVOLUPANT SOBRE RASANT

Obra elemental 04 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

Activitat 03 SERRALLERIA EXTERIOR

1 E89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
pintura de partícules metàl�liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat (P - 133)

20,81 198,200 4.124,54

2 KQN2U002 m Escala metàl�lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl�lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl�lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat (P - 210)

349,21 5,200 1.815,89

3 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 192)

94,29 241,000 22.723,89

TOTAL Activitat 01.04.02.04.03 28.664,32

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 01 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Obra elemental 01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 E6184L6K m2 Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 400x200x150
mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,
gris de dues cares vistes, col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 75)

31,77 1.114,597 35.410,75

2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 76)

3,31 5.772,072 19.105,56

3 E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col�locat manualment, per
a parets de blocs de morter de ciment (P - 77)

131,20 97,667 12.813,91

4 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col�locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 73)

20,91 77,247 1.615,23

5 E614TK1K m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 74)

16,76 76,760 1.286,50

6 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col�locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l (P - 59)

8,09 2.088,850 16.898,80

7 E652U004 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
llistons de fusta de pi, amb un gruix total de l'envà de 165 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i travessers de 70 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara,

53,61 3.651,642 195.764,53

euros



Estudi i proposta per a la reducció del cost energètic i les emissions de CO2 a causa dels materials
en la construcció d´una residència i centre de dia per a gent gran

PRESSUPOST DEL PROJECTE MODIFICAT

PRESSUPOST * Pàg.: 13

fixades mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® COTTON a
partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica
1,470 m2.K/W (P - 78)

8 E652U005 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb llistons de fusta de pi, amb un gruix total de l'envà de 73 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® COTTON a
partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica
1,470 m2.K/W (P - 79)

39,06 129,255 5.048,70

9 E652U006 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb llistons de fusta de pi, amb un gruix total de l'envà de 121 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® COTTON a
partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica
1,470 m2.K/W (P - 80)

53,14 38,304 2.035,47

10 E652U007 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb llistons de fusta de pi, amb un gruix total de l'envà de 121 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® COTTON a
partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica
1,470 m2.K/W (P - 81)

53,14 586,530 31.168,20

11 E652U008 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada
amb llistons de fusta de pi, amb un gruix total de l'envà de 121 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i travessers de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques RMT-NITA® COTTON a
partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats, de resistència tèrmica
1,470 m2.K/W (P - 82)

66,68 259,588 17.309,33

TOTAL Obra elemental 01.05.01.01 338.456,98

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 01 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Obra elemental 02 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

1 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb
platines de connexió a parament, fixat mecànicament (P - 193)

63,04 458,050 28.875,47

2 E89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
pintura de partícules metàl�liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat (P - 133)

20,81 33,450 696,09

3 EC151C03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 3 butiral transparent, col�locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 194)

76,89 223,136 17.156,93

4 E8AA2BD0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat (P - 135)

17,74 631,210 11.197,67

5 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 131)

18,86 684,948 12.918,12

6 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 132)

18,31 567,195 10.385,34

7 E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 124)

8,19 60,773 497,73

8 EAFA6Q0L u Porta d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra
aproximat de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior (P -
175)

1.537,15 1,000 1.537,15

euros
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9 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
dues fulles batents, col�locat amb fixacions mecàniques (P - 176)

307,57 13,320 4.096,83

10 EAN52B63 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 300x220 cm (P -
179)

47,11 80,952 3.813,65

11 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per
a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment (P -
2)

134,27 828,710 111.270,89

12 EAU1U006 m2 Envà mòbil monodireccional format per mòduls simples i mòdul
telescòpic de 1,20x4,00 m de dimensions màximes i 103 mm de gruix,
amb una massa superficial de 40 Kg/m2, perfileria oculta d'alumini i
aïllament interior amb llana de roca, acabat exterior amb taulell de
melamina de 16 mm gruix i perfils anoditzats mate. Mecanismes
interiors per a fixació o alliberament manual mitjaçant clau de
d'ancoratge. Juntes acústiques verticals mitjançant perfil de coextrusió
per a centrat i alineat dels mòduls. Sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior amb perfil d'alumini extrusionat 6063 T-5
ancorat al sostre mitjançant tacs d'expansió M10x100 mm i plaques de
suspensió ancorades a l'estructura i fixades al carril mitjançant cargols
autoblocants, rodaments interiors formats per doble (P - 188)

430,30 13,750 5.916,63

13 EASA72HE u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 140x205 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic,
col�locada (P - 185)

1.075,29 3,000 3.225,87

14 EASA61C1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
90x205 cm, preu superior, col�locada (P - 180)

195,06 21,000 4.096,26

15 EASA71CE u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x205 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col�locada
(P - 183)

494,62 8,000 3.956,96

16 EASA61P1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu superior, col�locada (P - 181)

203,65 59,000 12.015,35

17 EASA71P1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu superior, col�locada (P - 184)

280,44 2,000 560,88

18 EASA72J1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x205 cm, preu superior, col�locada (P - 186)

594,61 5,000 2.973,05

19 EASB6020 m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 60, per
a un buit d'obra  de 3 a 7 m2, col�locada (P - 187)

302,76 38,640 11.698,65

20 EASA71A1 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
70x205 cm, preu superior, col�locada (P - 182)

251,17 5,000 1.255,85

21 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 192)

94,29 33,450 3.154,00

TOTAL Obra elemental 01.05.01.02 251.299,37

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 02 ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS

Obra elemental 02 CELS RASOS

1 E84B3JBB m2 Cel ras de plaques d'acer, de mecanització llisa i acabat pintada al
forn, de color metàl�lic, de 30x150 cm, sistema desmuntable amb
entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina (P - 116)

48,25 394,806 19.049,39

2 E8443200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 112)

23,32 1.837,352 42.847,05

euros
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3 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 113)

23,93 416,536 9.967,71

4 E8447200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 114)

25,62 159,645 4.090,10

5 E84516A3 m2 Cel ras amb plaques de fusta xapada llisa de 60 cm de llargària i 60
cm d'amplària per a cel ras desmuntable amb entramat vist (P - 115)

123,39 242,590 29.933,18

6 E7D8AAB0 m2 Protecció contra el foc de sostre de formigó armat amb resistència al
foc EI-120 amb 1 placa de silicat càlcic de 12 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i densitat 870 kg/m3 (P - 96)

26,73 18,110 484,08

7 EE6313K3 m2 Protecció contra el foc EI-30 de conducte de ventilació metàl�lic amb
plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal�lat
(P - 196)

43,72 0,360 15,74

8 E43BF140 m3 Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3,5x3,5 a 7x7 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)
, col�locat clavat (P - 25)

1.739,50 5,080 8.836,66

TOTAL Obra elemental 01.05.02.02 115.223,91

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 ACABATS INTERIORS

Capítol 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

Obra elemental 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

1 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat
(P - 103)

19,06 119,560 2.278,81

2 E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 101)

26,08 77,140 2.011,81

3 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de
regle (P - 102)

17,59 345,326 6.074,28

4 E8Z21161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm,
col�locades cada 60 cm i fixades mecànicament (P - 143)

7,90 370,153 2.924,21

5 E7614A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col�locada adherida amb
adhesiu de cautxú sintètic (P - 85)

22,93 104,240 2.390,22

6 E8261245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 109)

26,18 2.737,129 71.658,04

7 E865973C m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procès sec MDF, de 10 mm de
gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller,
col�locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (P - 117)

23,04 30,000 691,20

8 E86A5AB6 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i treballat al taller, col�locat
amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm (P - 120)

40,27 30,000 1.208,10

9 E8A81CE1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa

12,63 370,153 4.675,03

euros
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segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat (P - 134)

10 EQ512J51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col�locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 199)

188,07 46,240 8.696,36

11 E865K4BC m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat
de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 18 mm de gruix, per a
ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, treballat al taller, col�locat
fixacions mecàniques sobre parament vertical (P - 119)

78,67 370,153 29.119,94

12 E865K4B7 m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat
de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 18 mm de gruix, per a
ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col�locat
fixacions mecàniques sobre parament vertical (P - 118)

69,41 782,775 54.332,41

13 E898U020 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura ecològica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 128)

4,62 4.759,865 21.990,58

14 E898U021 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura ecològica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
129)

4,58 690,125 3.160,77

TOTAL Obra elemental 01.06.01.01 211.211,76

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 ACABATS INTERIORS

Capítol 02 REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS

Obra elemental 01 PAVIMENTS

1 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 161) 9,50 3.457,996 32.850,96

2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 64)

13,34 131,000 1.747,54

3 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col�locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 151)

26,59 271,600 7.221,84

4 E9C4U010 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt,
col�locat sense adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm
d'alçària mitjana, per a ús exterior (P - 150)

58,85 160,180 9.426,59

5 E9V2AA2N m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià,
amb un cantell polit i abrillantat, col�locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 158)

55,15 157,200 8.669,58

6 E9V2BBQN m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, de
dues peces, frontal i estesa, col�locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 159)

63,23 16,200 1.024,33

7 E9JZU100 kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a
col�locació de pelfuts (P - 154)

5,39 9,680 52,18

8 E9C1441B m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior,
col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l, per a ús interior intens (P - 147)

27,64 3.457,996 95.579,01

9 E9JC2024 m2 Pelfut de cautxú amb relleu de pues, de color i de 16 mm de gruix,
col�locat sense adherir (P - 153)

65,95 6,250 412,19

10 E4R11054 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures,
en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col�locat a l'obra (P -
55)

4,05 66,000 267,30

11 E9Q11417 m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm,
formades per llistonets encolats de 12x0,8x2 cm, amb sistema de
col�locació amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 156)

26,71 106,150 2.835,27

euros
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12 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col�locat
amb tacs d'expansió i cargols (P - 157)

7,38 1.716,150 12.665,19

13 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I (P - 160)

23,36 19,200 448,51

14 E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 124)

8,19 180,915 1.481,69

15 E9Z312C0 m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà (P
- 162)

10,38 106,150 1.101,84

16 E9Z51555 m Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb
perfil de neoprè i suport d'alumini, col�locant prèviament el suport (P -
163)

114,72 82,000 9.407,04

17 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt,
col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
(P - 148)

28,07 120,315 3.377,24

18 E9P67A26 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i
de gruix de 2 mm, col�locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel�lular de diàmetre 4 mm (P - 155)

24,33 487,931 11.871,36

19 E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 65)

17,20 396,310 6.816,53

20 E5Z2U017 m2 Capa de protecció de morter d'anhidrita de 5 cm de gruix (P - 67) 11,57 3.047,940 35.264,67

TOTAL Obra elemental 01.06.02.01 242.520,86

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 ACABATS INTERIORS

Capítol 02 REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS

Obra elemental 02 SOSTRES

1 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 105)

9,50 13,380 127,11

2 E812A012 m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 106)

4,37 10,704 46,78

3 E812B012 m Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 107)

5,75 10,704 61,55

4 E812D012 m Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 108)

5,70 5,352 30,51

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 126)

5,33 3.588,473 19.126,56

6 E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 125)

11,81 242,590 2.864,99

TOTAL Obra elemental 01.06.02.02 22.257,50

(*) Branques incompletes

euros
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Conclusions 
 
 
La metodologia emprada, ha estat la d’obtenir la informació mediambiental del projecte original, 
analitzar les prioritats d’intervenció en els capítols de més impacte, definir l’àmbit d’actuació, estudiar 
les unitats funcionals de les solucions constructives a modificar, analitzar les possibles alternatives, 
proposar noves solucions constructives i finalment traslladar-les al projecte. 
 
Un dels punts que més càrrega de treball ha suposat, ha estat la obtenció de la informació 
mediambiental del projecte original, fent ús dels programes informàtics TCQ2000 i TCQGMA així com 
del Banc BEDEC, que conté informació mediambiental. Però, com que al projecte original hi havia 
partides que procedien d’altres bans o eren de nova creació, d’entrada no es va poder obtenir tota la 
informació mediambiental. I això va desencadenar en un llarg procés d’assimilació i substitució de 
partides del pressupost del projecte. 
 
Això fa plantejar, que cal potenciar els bancs de preus amb informació mediambiental, així com 
millorar les eines informàtiques necessàries per a processar-ne les dades. De manera, que l’obtenció 
de dades mediambientals d’un projecte no sigui un procés tant complex i laboriós. 
 
Un cop resolt el tema de la informació mediambiental i obtinguts els resultat, s’ha pogut començar 
l’estudi i proposta de millores, l’eix central d’aquest projecte de fi de grau. Aquest punt, s’ha 
fonamentat en l’anàlisi de les unitats funcionals de les solucions constructives en les quals s’ha 
intervingut. Aquesta ha estat la manera d’aconseguir un dels grans objectius d’aquest projecte de fi 
de grau: que les modificacions que s’han introduït no alterin el projecte original, respectant els seus 
criteris funcionals, estructurals i constructius. 
 
D’altra banda, el nivell d’intervenció establert, acotat al canvi de materials i solucions constructives, 
s’ha fet amb l’objectiu de mantenir les característiques d’arquitectura, geometria i acabats de l’edifici 
original. D’aquesta manera s’ha assolit el repte marcat a la introducció del projecte de fi de grau: 
aconseguir una disminució important de l’impacte ambiental sense modificar substancialment el 
projecte original. I els resultats demostren que així ha estat, ja que la rebaixa del cost energètic ha 
estat del 27,37% i la de les emissions de CO2 del 30,60%. 
 
D’entrada, això permet quantificar la capacitat de millora ambiental que existeix en els edificis que es 
construeixen avui en dia. I de cara al futur, es pot convertir en el punt de partida per a nous edificis, 
que des d’un principi es projectin tenint en compte criteris mediambientals en el disseny. 
 
Finalment, també cal fer referència a l’aspecte econòmic. Tot i que els canvis introduïts al projecte 
s’han fet únicament amb criteris ambientals, ometent el seu impacte econòmic, posteriorment s’ha fet 
un anàlisi de la variació entre el pressupost original i el modificat, que ha determinat un abaratiment 
del 0,83%. Això suposa que la millora ambiental del projecte té una afectació econòmica poc 
significativa, però cal destacar que és amb una tendència a la baixa. 
 
Així doncs, cal que el sector de l’edificació en concret, i de la construcció en general, agafin més 
consciència amb la disminució dels impactes ambientals. 
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