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1.1.- Moviment de terres

1.1.1 m! Esbrossada i neteja del terreny, profundidad
mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat. 1.053,000 0,98 1.031,94

1.1.2 m" Excavació en rases per fonamentacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 11,100 25,91 287,60

1.1.3 m" Excavació en rases per instal·lacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 27,666 22,74 629,12

1.1.4 m" Excavació en pous per fonamentacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 139,635 23,89 3.335,88

1.1.5 m" Buidatge fins a 2 m de profunditat en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. 36,000 6,58 236,88

1.1.6 m" Buidatge en excavació de soterranis en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 240,000 7,67 1.840,80

1.1.7 m" Reblert principal de rases per instal·lacions, amb
terra de la pròpia excavació, i compactació al 95%
del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb
taula vibrant. 21,544 7,54 162,44

1.1.8 m" Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega
mecànica sobre camió de 12 t. 26,070 1,01 26,33

Total 1.1.- AD Moviment de terres: 7.550,99
1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1 Ut Pericó sifònica, de formigó en massa "in situ",
registrable, de dimensions interiors 60x60x60 cm,
amb marc i tapa de ferro colat. 2,000 136,20 272,40

1.2.2 m Connexió de servei general de sanejament a la
xarxa general del municipi, de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m!, de 160 mm de
diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu. 29,800 102,86 3.065,23

1.2.3 Ut Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la
xarxa general de sanejament del municipi. 2,000 186,72 373,44

1.2.4 m Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense
classificar, en el fons de la qual es disposa un tub
de PVC ranurat corrugat circular de simple paret
per drenatge, soterrat fins a una profunditat
màxima de 2 m, de 200 mm de diàmetre. 57,690 25,82 1.489,56

1.2.5 m" Reblert de grava filtrant sense classificar, per
drenatge en extradós de mur. 103,957 28,08 2.919,11

1.2.6 Ut Bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75
mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200
mm. 3,000 21,44 64,32

Total 1.2.- AS Xarxa de sanejament horitzontal: 8.184,06
1.3.- Anivellament

1.3.1 m! Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb
aportació de grava de pedrera de pedra calcària,
Ø40/70 mm, compactació mitjançant equip manual
amb taula vibrant. 98,160 8,76 859,88

1.3.2 m! Solera de de formigó en massa HM-10/B/20/I
fabricat en central i abocada des de camió, de 10
cm d'espessor, estès i vibrat manual, per a base
d'un paviment. 43,000 8,17 351,31

1.3.3 m! Solera ventilada de formigó, amb encofrat perdut
de polipropilè reforçat, sistema MODÍ, model MS
50 "EDING APS", de 5+4 cm de cantell, formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
bomba; mallat ME 15x15, Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió de
4 cm d'espessor 98,160 15,76 1.547,00

Total 1.3.- AN Anivellament: 2.758,19

Total pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny: 18.493,24

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1.- Regularització

2.1.1 m! Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en
central i abocat amb cubilot, de 10 cm d'espessor. 185,330 6,80 1.260,24

Total 2.1.- CR Regularització: 1.260,24
2.2.- Contencions

2.2.1 m" Mur de soterrani 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, acer
UNE-EN 10080 B 500 S, 71,102 kg/m", espessor
30 cm, encofrat metàl·lic, amb acabat tipus
industrial per revestir. 28,827 314,19 9.057,16

Total 2.2.- CC Contencions: 9.057,16
2.3.- Superficials

2.3.1 m" Sabata correguda de fonamentació, HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m". 24,762 167,68 4.152,09

2.3.2 m" Sabata de fonamentació de formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia
57,853 kg/m". 139,635 152,02 21.227,31

Total 2.3.- CS Superficials: 25.379,40
2.4.- Travaments

2.4.1 m" Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 77,137 kg/m". 11,100 167,67 1.861,14

Total 2.4.- CA Travaments: 1.861,14

Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions: 37.557,94

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- Formigó armat

3.1.1 m! Llosa d'escala, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500
S, 30 kg/m!, e=20 cm, encofrat de fusta, amb
esglaonat de formigó. 18,000 139,37 2.508,66

3.1.2 m! Formació de forjat sanitari, cantell 30 = 25+5 cm,
de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central
i abocada amb cubilot, volum 0,102 m"/m!; acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de
negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia
2,5 kg/m!; format per: bigueta pretensada T-18;
revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p/p de
peces especials; capa de compressió de 5 cm de
gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de
suport de maó ceràmic perforat de 60 cm d'alçada i
1 peu de gruix amb làmina impermeabilitzant.
Inclús p/p de formació de buits de ventilació en
murs, cèrcols perimetrals de planta.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació
de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Col·locació de la làmina impermeabilitzant.
SOSTRE SANITARI: Replanteig de la geometria
de la planta. Col·locació de biguetes i revoltó.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Reparació de defectes
superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m!.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m!. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte. 147,390 133,88 19.732,57

3.1.3 m! Estructura de formigó armat HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot; volum
total de formigó 0,173 m"/m!; acer UNE-EN 10080
B 500 S amb una quantia total de 16 kg/m!; forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm;
semibigueta pretensada; revoltó de formigó,
60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa
de compressió; bigues planes; suports amb alçada
lliure de fins a 3 m. 735,590 86,75 63.812,43

3.1.4 m" Formació de suport rectangular o quadrat de fins a
3 m d'alçada lliure i 30x30 cm de secció mitja,
realitzat amb formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat
en central i abocada amb cubilot, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 120
kg/m". Encofrat i desencofrat amb xapes
metàl·liques reutilitzables.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Muntatge de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desencofrat. Curat del formigó. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte. 16,200 475,15 7.697,43

Total 3.1.- EH Formigó armat: 93.751,09

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del PFG, vivenda sense certif. Passivhaus Pàgina 3



Total pressupost parcial nº 3 Estructures: 93.751,09

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.- Fàbriques i extrasdossats

4.1.1 m! Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5. 445,260 28,99 12.908,09

4.1.2 m! Fulla interior de tancament de façana de 7 cm
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5. 410,060 21,01 8.615,36

Total 4.1.- FF Fàbriques i extrasdossats: 21.523,45
4.2.- Fusteria exterior

4.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior,
de 190x270 cm, sèrie mitja, formada per dues
fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 858,71 1.717,42

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del PFG, vivenda sense certif. Passivhaus Pàgina 5



4.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
amb frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 90x240 cm, sèrie mitja, formada per
una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim
en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,000 633,49 3.800,94

4.2.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple de 240x120 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 733,92 2.935,68

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del PFG, vivenda sense certif. Passivhaus Pàgina 6



4.2.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de fix d'alumini, de
90x200 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 433,60 1.734,40

4.2.5 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple de 220x120 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 705,93 2.823,72

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.2.6 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
corredissa simple de 285x270 cm, sèrie mitja,
formada per tres fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.215,75 2.431,50

4.2.7 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
corredissa simple de 190x270 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 16,000 955,85 15.293,60

Total 4.2.- FC Fusteria exterior: 30.737,26
4.3.- Defenses en exteriors
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4.3.1 m Barana recta en forma de L de façana de 100 cm
d'alçària formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de tub circular de perfil buit d'acer
laminat en fred de diàmetre 40 mm i muntants de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
20x6 mm amb una separació de 100 cm entre ells;
clavenda per reblert dels buits del bastidor compost
de xapa perforada d'acer galvanitzat amb
perforacions quadrades de 50x50 mm i passamans
de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred
de diàmetre 40 mm. 30,000 86,16 2.584,80

4.3.2 Ut Porta seccional per garatge, formada per panell
amb plafons d'alumini reblert de poliuretà, 350x230
cm, acabat en blanc, obertura automàtica. 2,000 3.123,21 6.246,42

4.3.3 m! Gelosia corredissa amb subjeccions d'alumini i
lamel·les orientables realitzades amb panell de
resines termoenduribles Meteon FR "TRESPA", de
13 mm d'espessor, muntada mitjançant cargolat en
formigó. 21,000 409,83 8.606,43

Total 4.3.- FD Defenses en exteriors: 17.437,65
4.4.- Acabaments d'exteriors

4.4.1 m Cavalló de xapa galvanitzada de 30 cm de
desenvolupament, fixat mitjançant adhesiu aplicat
amb espàtula ranurada. 64,650 28,12 1.817,96

4.4.2 m Escopidor de marbre Blanc Macael, fins a 110 cm
de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de
gruix. 54,000 30,01 1.620,54

4.4.3 m Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera
de marbre Blanc Macael, fins a 110 cm de
longitud, de 29 a 32 cm d'amplada i 2 cm de gruix. 4,500 35,76 160,92

Total 4.4.- FR Acabaments d'exteriors: 3.599,42
4.5.- Vidres

4.5.1 m! Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA
ARAGONESA", 4/6/4, amb falques i segellat
continu. 119,090 43,47 5.176,84

Total 4.5.- FV Vidres: 5.176,84

Total pressupost parcial nº 4 Façanes: 78.474,62
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5.1.- Armaris

5.1.1 Ut Porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada
amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de pi
país de 70x5 mm; tapajuntes massissos de pi país
de 90x15 mm. 4,000 731,89 2.927,56

5.1.2 Ut Porta d'armari de quatre fulles de 180 cm d'alçada
amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de pi
país de 70x5 mm; tapajuntes massissos de pi país
de 90x15 mm. 2,000 1.326,90 2.653,80

Total 5.1.- PA Armaris: 5.581,36
5.2.- Defenses interiors

5.2.1 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred
de 90 cm d'alçada, amb bastidor doble i muntants i
barrots verticals, per escala recta d'un tram. 21,680 127,12 2.755,96

Total 5.2.- PD Defenses interiors: 2.755,96
5.3.- Portes d'entrada a l'habitatge

5.3.1 Ut Bloc de porta d'entrada cuirassada normalitzada,
amb llum de pas 85,6 cm i alçada de pas 203 cm,
acabat amb tauler llis en ambdues cares en fusta
de roure i pany de seguretat amb tres punts
frontals de tancament (10 pestells). 2,000 910,76 1.821,52

Total 5.3.- PE Portes d'entrada a l'habitatge: 1.821,52
5.4.- Portes de pas interiors

5.4.1 Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit,
cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb
rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país
de 70x10 mm. 2,000 336,63 673,26

5.4.2 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,
de tauler aglomerat directe, envernissada en taller,
de pi país, model amb motllura recta; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país
de 70x10 mm. 20,000 312,32 6.246,40

Total 5.4.- PP Portes de pas interiors: 6.919,66
5.5.- Envans

5.5.1 m! Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 349,088 21,16 7.386,70

5.5.2 m! Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de
ciment M-5. 123,150 31,75 3.910,01

Total 5.5.- PT Envans: 11.296,71
5.6.- Ajudes

5.6.1 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació audiovisual (conjunt
receptor, instal·lacions d'interfonia i/o vídeo). 212,830 0,30 63,85

5.6.2 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per infrastructura comú de
telecomunicacions (ICT). 212,830 1,49 317,12

5.6.3 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de calefacció. 212,830 4,17 887,50

5.6.4 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de fontaneria. 212,830 3,07 653,39
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5.6.5 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació d'il·luminació. 212,830 0,16 34,05

5.6.6 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de protecció contra
incendis. 212,830 0,26 55,34

5.6.7 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació d'evacuació d'aigües. 212,830 1,78 378,84

5.6.8 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per la rebuda dels aparells sanitaris. 212,830 1,07 227,73

5.6.9 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per la rebuda de la fusteria exterior. 50,000 0,98 49,00

5.6.10 m! Ajudes de ram de paleta en edifici plurifamiliar, per
instal·lació elèctrica. 212,830 5,05 1.074,79

Total 5.6.- PY Ajudes: 3.741,61

Total pressupost parcial nº 5 Particions: 32.116,82
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6.1.- Infrastructura de telecomunicacions

6.1.1 Ut Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20
PAU, en canalització externa. 1,000 334,73 334,73

6.1.2 m Canalització externa soterrada formada per 3 tubs
de polietilè de 63 mm de diàmetre, en edificació de
fins a 4 PAU. 10,900 15,13 164,92

6.1.3 m Canalització d'enllaç inferior soterrada formada per
3 tubs de polietilè de 63 mm de diàmetre, en
edificació de fins a 4 PAU. 8,000 15,13 121,04

6.1.4 Ut Pericó de registre d'enllaç en canalització d'enllaç
inferior soterrada de 400x400x400 mm. 1,000 95,93 95,93

6.1.5 m Canalització d'enllaç superior encastada formada
por 4 tubs de polipropilè flexible, corrugats de 40
mm de diàmetre, per edifici plurifamiliar. 1,000 13,59 13,59

6.1.6 Ut Equipament complert per RITU, fins a 10 PAU, en
armari de 200x100x50 cm. 1,000 397,72 397,72

6.1.7 m Canalització principal soterrada formada per 5 tubs
de polietilè de 50 mm de diàmetre, en edificació de
2 PAU. 10,900 18,90 206,01

6.1.8 Ut Pericó de registre secundari en canalització
principal soterrada de 400x400x400 mm. 1,000 108,56 108,56

6.1.9 m Canalització secundaria encastada en tram
comunitari, formada per 4 tubs de PVC flexible,
corrugats, reforçats de 32 mm de diàmetre, en
edificació de fins a 3 PAU. 3,000 7,45 22,35

6.1.10 Ut Registre de pas tipus A, de polièster reforçat, de
360x360x120 mm. 1,000 39,01 39,01

6.1.11 Ut Registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de
100x100x40 mm. 1,000 4,18 4,18

6.1.12 Ut Registre de finalització de xarxa de plàstic, amb
caixa única per tots els serveis. 2,000 23,83 47,66

6.1.13 m Canalització interior d'usuari per l'estesa de cables,
formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20
mm de diàmetre. 69,770 1,49 103,96

6.1.14 Ut Registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de
100x100x40 mm. 5,000 4,26 21,30

6.1.15 Ut Registre de pas tipus C, de polièster reforçat, de
100x160x40 mm. 2,000 5,05 10,10

6.1.16 Ut Registre de presa per a BAT o presa d'usuari. 18,000 6,90 124,20

Total 6.1.- IL Infrastructura de telecomunicacions: 1.815,26
6.2.- Audiovisuals

6.2.1 Ut Asta per a fixació de 3 antenes, de 3 m d'alçada i
40 mm de diàmetre. 1,000 87,11 87,11

6.2.2 Ut Antena exterior FM, circular, per a captació de
senyals de radiodifusió sonora analògica
procedents d'emissions terrenals, de 1 dB de
guany. 1,000 40,08 40,08

6.2.3 Ut Antena exterior DAB per a captació de senyals de
radiodifusió sonora digital procedents d'emissions
terrenals, de 0 dB de guany. 1,000 38,63 38,63

6.2.4 Ut Antena exterior UHF per a captació de senyals de
televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i
televisió d'alta definició (HDTV) procedents
d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 17
dB de guany. 1,000 70,29 70,29

6.2.5 Ut Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors
monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador FM; 1 amplificador DAB. 1,000 1.293,07 1.293,07

6.2.6 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre i coberta
exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre, de 0,285
dB/m d'atenuació a 2150 MHz. 55,540 1,47 81,64
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6.2.7 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre i coberta
exterior de PE de 6,9 mm de diàmetre, de 0,285
dB/m d'atenuació a 2150 MHz. 15,000 1,53 22,95

6.2.8 Ut Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 15 dB
de pèrdua de derivació. 4,000 8,59 34,36

6.2.9 Ut Distribuïdor de 5-2400 MHz de 6 sortides amb
punt d'accés a usuari (PAU). 1,000 16,32 16,32

6.2.10 Ut Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400
MHz. 3,000 11,28 33,84

6.2.11 Ut Punt d'interconnexió de xarxa per 6 parells. 1,000 227,44 227,44
6.2.12 m Xarxa de distribució telefònica per 6 parells,

formada per 3 cables telefònics, de 2 parells. 17,280 1,58 27,30
6.2.13 Ut Punt de distribució de telefonia per la segregació

de 6 parells, equipat amb 2 reglets de tall i prova,
amb capacitat per 5 parells cadascuna. 1,000 17,35 17,35

6.2.14 m Xarxa de dispersió telefònica exterior per habitatge,
formada per 1 cable telefònic de 2 parells. 6,000 0,62 3,72

6.2.15 Ut Xarxa interior d'usuari de 32,26 m de longitud,
formada per punt d'accés a usuari (PAU), cable
telefònic d'1 parell i 3 bases de presa. 2,000 68,77 137,54

6.2.16 Ut Videoporter convencional B/N per habitatge
unifamiliar. 2,000 1.210,39 2.420,78

Total 6.2.- IA Audiovisuals: 4.552,42
6.3.- Calefacció, climatització i A.C.S.

6.3.1 Ut Caldera mural a gas N, per calefacció i A.C.S.
instantània, per ús interior, càmera de combustió
estanca i tir forçat, encesa electrònica, sense flama
pilot, potència útil 24,6 kW, de 740x410x310 mm,
Themaclassic F 25 "SAUNIER DUVAL", termòstat
d'ambient, SD 2000. 2,000 1.894,70 3.789,40

6.3.2 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre, amb
soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de
1/2" DN 15 mm de diàmetre, una mà d'imprimació
antioxidant, encastada en parament. 193,600 21,62 4.185,63

6.3.3 m Circuit primari de sistemes solars tèrmics formada
per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre,
col·locada superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. 28,400 22,19 630,20

6.3.4 Ut Radiador d'alumini injectat, amb 448,2 kcal/h
d'emissió calorífica, de 6 elements, de 425 mm
d'alçada, amb frontal pla, per instal·lació amb
sistema bitub, amb clau de pas termostàtica. 20,000 150,94 3.018,80

6.3.5 Ut Radiador d'alumini injectat, amb 747 kcal/h
d'emissió calorífica, de 10 elements, de 425 mm
d'alçada, amb frontal pla, per instal·lació amb
sistema bitub, amb clau de pas termostàtica. 4,000 219,99 879,96

6.3.6 Ut Radiador tovalloler tubular de xapa d'acer acabat
blanc, gamma bàsica, de 500x733 mm, per
instal·lació amb sistema bitub, amb clau de pas
termostàtica. 2,000 235,71 471,42

6.3.7 Ut Captador solar tèrmic complet, partit, per a
instal·lació individual, model Helioconcept 300 FM2
"SAUNIER DUVAL", per a col·locació sobre
coberta plana, compost per dos panells model SRV
2.3 de 2466x2033x80 mm en conjunt, superfície
útil total 4,66 m!, rendiment òptic: 0,798, coeficient
de pèrdues primari 2,44 W/m!K i coeficient de
pèrdues secundari 0,05 W/m!K, segons UNE-EN
12975-2, dipòsit de 300 l, grup de bombament
individual, centraleta solar model Heliocontrol. 2,000 4.823,22 9.646,44

Total 6.3.- IC Calefacció, climatització i A.C.S.: 22.621,85
6.4.- Elèctriques
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6.4.1 Ut Xarxa de connexió a terra per a estructura de
formigó de l'edifici amb 50 m de conductor de
coure nu de 35 mm!. 1,000 325,44 325,44

6.4.2 Ut Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 6,000 44,42 266,52
6.4.3 Ut Caixa general de protecció, equipada amb borns de

connexió, bases unipolars previstes per a col·locar
fusibles de intensitat màxima 63 A, esquema 7. 1,000 241,52 241,52

6.4.4 m Línia general d'alimentació soterrada formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) 3x25+2G16 mm!, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre. 20,000 25,70 514,00

6.4.5 Ut Centralització de comptadors en armari de
comptadors formada per: mòdul d'interruptor
general de maniobra de 160 A; 1 mòdul d'embarrat
general; 1 mòdul de fusibles de seguretat; 2
mòduls de comptadors monofàsics; 1 mòdul de
comptadors trifàsics; mòdul de serveis generals
amb seccionament; mòdul de rellotge commutador
per canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a terra. 1,000 932,79 932,79

6.4.6 m Derivació individual monofàsica encastada per
habitatge, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm!,
sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota
tub protector flexible, corrugat, de PVC, de 40 mm
de diàmetre. 32,160 14,79 475,65

6.4.7 m Derivació individual monofàsica encastada per
serveis generals, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS)
2x35+1G16 mm!, sent la seva tensió assignada de
450/750 V, sota tub protector flexible, corrugat, de
PVC, de 50 mm de diàmetre. 5,000 27,23 136,15

6.4.8 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge
d'edifici plurifamiliar amb electrificació elevada,
amb les següents estances: vestíbul, 2
passadissos, menjador, 3 dormitoris dobles,
dormitori senzill, 3 banys, cuina, galeria, terrasses,
composta de: quadre general de comandament i
protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub
protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7,
del tipus C2, 3 C8, C10; mecanismes gamma alta
(tecla o tapa: blanc; marc: blanc). 2,000 3.591,01 7.182,02

6.4.9 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis
generals composta de: quadre de serveis generals;
quadres secundaris: quadre secundari
d'enllumenat exterior, quadre secundari de piscina;
circuits amb cablejat sota tub protector per
alimentació de de els següents usos comuns:
enllumenat d'escales i zones comuns, enllumenat
d'emergència d'escales i zones comuns, porter
electrònic o videoporter, preses de corrent, recinte
de telecomunicacions, enllumenat exterior, piscina;
mecanismes. 1,000 1.907,63 1.907,63

Total 6.4.- IE Elèctriques: 11.981,72
6.5.- Fontaneria

6.5.1 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment
d'aigua potable de 4 m de longitud, formada per tub
de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de
25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i clau de
tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica. 2,000 434,33 868,66

6.5.2 Ut Alimentació d'aigua potable de 12 m de longitud,
col·locada superficialment, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 2,000 50,52 101,04

6.5.3 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de
1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb clau de
tall general de comporta. 2,000 65,77 131,54
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6.5.4 Ut Instal·lació interior de fontaneria per cambra de
bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill,
banyera, bidet, realitzada amb coure rígid, per la
xarxa d'aigua freda i calenta. 6,000 630,41 3.782,46

6.5.5 Ut Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, realitzada amb polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. 2,000 257,95 515,90

6.5.6 Ut Instal·lació interior de fontaneria per galeria amb
dotació per: safareig, presa i clau de pas per
rentadora, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta. 2,000 228,33 456,66

Total 6.5.- IF Fontaneria: 5.856,26
6.6.- Il·luminació

6.6.1 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de
210x120x100 mm, per 1 làmpada incandescent A
60 de 60 W. 2,000 150,42 300,84

Total 6.6.- II Il·luminació: 300,84
6.7.- Contra incendis

6.7.1 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 2,000 49,99 99,98

Total 6.7.- IO Contra incendis: 99,98
6.8.- Salubritat

6.8.1 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per PVC, sèrie B, de 90 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 6,350 10,95 69,53

6.8.2 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per PVC, sèrie B, de 125 mm
de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 12,700 16,30 207,01

6.8.3 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 19,650 11,25 221,06

6.8.4 Ut Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb
dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera, bidet,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos. 6,000 309,93 1.859,58

6.8.5 Ut Xarxa interior d'evacuació per cuina amb dotació
per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguassos. 2,000 152,05 304,10

6.8.6 Ut Xarxa interior d'evacuació per galeria amb dotació
per: safareig, presa de desguàs per a rentadora,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos. 2,000 152,05 304,10

6.8.7 m Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 54,000 20,55 1.109,70

6.8.8 Ut Airejador de passada, cabal màxim 15 l/s, de
725x20x82 mm, per a ventilació híbrida. 8,000 36,51 292,08

6.8.9 Ut Airejador d'admissió, cabal màxim 10 l/s, de
1200x80x12 mm, per a ventilació híbrida. 10,000 53,23 532,30

6.8.10 Ut Boca d'extracció, graduable, cabal màxim 19 l/s, de
125 mm de diàmetre de connexió i 165 mm de
diàmetre exterior, per parets o sostres de locals
humits (cuina), per a ventilació híbrida. 8,000 29,25 234,00

6.8.11 Ut Torreta de ventilació, cabal màxim 300 m"/h. 1,000 1.342,57 1.342,57
6.8.12 Ut Extractor de cuina, de dimensions 218x127x304

mm, velocitat 2250 r.p.m., cabdal de descàrrega
lliure 250 m"/h, amb tram de connexió de tub
flexible d'alumini. 2,000 105,06 210,12

6.8.13 Ut Aspirador giratori amb barret dinàmic, d'alumini
(Duresa H-24), per a conducte de sortida de 250
mm de diàmetre exterior. 1,000 201,42 201,42
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6.8.14 m Conducte circular tub tipus shunt de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 200 mm
de diàmetre, col·locat en posició vertical, per
instal·lació de ventilació amb una escomesa per
planta. 16,300 23,46 382,40

Total 6.8.- IS Salubritat: 7.269,97

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lacions: 54.498,30
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7.1.- Aïllaments

7.1.1 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 90 mm de
diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9 mm
d'espessor; fixat amb bridas. 2,000 9,50 19,00

7.1.2 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 110 mm
de diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9
mm d'espessor; fixat amb bridas. 3,000 10,97 32,91

7.1.3 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 125 mm
de diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9
mm d'espessor; fixat amb bridas. 1,000 11,98 11,98

7.1.4 m! Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de
fàbrica per a revestir format per plafó rígid de
poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral encadellat, de 50 mm d'espessor, fixat amb
adhesiu. 445,260 7,96 3.544,27

7.1.5.- mitjaneries

7.1.5.1 m! Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de
fàbrica per a revestir format per plafó rígid de
poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral encadellat, de 50 mm d'espessor, fixat amb
adhesiu. 100,900 7,96 803,16

Total 7.1.5.- NAF mitjaneries: 803,16

Total 7.1.- NA Aïllaments: 4.411,32
7.2.- Impermeabilitzacions

7.2.1 m! Impermeabilització de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, amb emulsió
asfàltica (tipus ED, UNE 104231), aplicada en
dues mans, amb un rendiment de 1 kg/m! per mà. 203,500 7,45 1.516,08

7.2.2 m! Drenatge de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, amb làmina
drenant nodular, de polietilè d'alta densitat, amb
geotèxtil de polipropilé de 120 g/m! incorporat,
subjectes al mur prèviament impermeabilitzat
mitjançant fixacions mecàniques, i rematat
superiorment amb perfil metàl·lic. 203,500 13,14 2.673,99

7.2.3 m! Drenatge de solera en contacte amb el terreny, per
la seva cara exterior, amb làmina drenant nodular,
de polietilè d'alta densitat, amb geotèxtil de
polipropilé de 120 g/m! incorporat, col·locada sobre
el terreny i preparada per rebre directament el
formigó de la solera. 118,150 7,02 829,41

7.2.4 m! Impermeabilització de galeries i balconades sobre
espais no habitables, realitzada amb làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida amb imprimació
asfàltica, tipus EA, al suport de morter de ciment
CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en
obra, amb espessor medi de 4 cm i pendent del
1% al 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa
separadora (no inclosa en aquest preu). 14,260 33,67 480,13

Total 7.2.- NI Impermeabilitzacions: 5.499,61

Total pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions: 9.910,93
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8.1.- Planes

8.1.1 m! Coberta plana transitable, no ventilada, amb
soldadura fixa, tipo invertida, pendent del 1% al
5%, per a trànsit peatonal públic, composta de:
formació de pendents: argila expandida de 350
kg/m" de densitat, abocada en sec i consolidada en
la seva superfície amb beurada de ciment, amb
espessor medi de 10 cm; impermeabilització
bicapa adherida: làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada
amb imprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb
bufador, sense coincidir les seves juntes; capa
separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de
polièster (150 g/m!); aïllament tèrmic: plafó rígid de
poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; capa
separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de
polièster (200 g/m!); capa de protecció: rajoles de
gres rústic 4/0/-/E, 20x20 cm col·locades amb junt
obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina
amb adhesiu de ciment normal, C1, gris, sobre la
capa de regularització de morter M-5, rejuntat amb
morter de juntes de ciment amb resistència elevada
a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per
junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. 111,020 95,35 10.585,76
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8.1.2 m! Formació de coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del
1% al 5%, composta dels següents elements:
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor
medi a base d'argila expandida de 350 kg/m" de
densitat, abocada en sec i consolidada en la seva
superfície amb beurada de ciment, proporcionant
una resistència a compressió de 1 MPa i con una
conductivitat tèrmica de 0,087 W/mK; acabat amb
capa de regularització de morter de ciment M-5 de
4 cm d'espessor, arremolinada i neta;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP
(140), amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 150 g/m!, de superfície no protegida col·locada
amb imprimació asfàltica, tipus EA; CAPA
SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una massa superficial de 150 g/m!;
AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè
extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5
(m!K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK);
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una massa superficial de
200 g/m!; CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol
de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins,
estesa amb un espessor medi de 10 cm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig
dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocament en sec de l'argila expandida fins a
arribar al nivell de coronació de les mestres, i
consolidació amb beurada de ciment. Abocat,
estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Neteja i preparació de la superfície
en la què ha d'aplicar-se la membrana. Aplicació de
l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aillament. Col·locació de
la capa separadora sota protecció. Abocament i
estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plafons
perimetrals que la limiten. 148,500 69,46 10.314,81

8.1.3 m Trobada de coberta plana no transitable, amb grava
amb parament vertical mitjançant reculada
perimetral, format per: banda de reforç inferior de
33 cm d'ample, de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
col·locada sobre el suport prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA i banda de
termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140). 64,730 16,68 1.079,70
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8.1.4 m Trobada de coberta plana transitable amb
parament vertical mitjançant perfil metàl·lic
inoxidable, format per: banda de reforç inferior de
33 cm d'ample, de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
col·locada sobre el suport prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA i banda de
termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R). 62,050 21,91 1.359,52

8.1.5 Ut Trobada de coberta plana transitable amb bonera
de sortida vertical, format per: peça de reforç de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al suport i
clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de
80 mm de diàmetre adherit a la peça de reforç 1,000 46,10 46,10

8.1.6 Ut Trobada de coberta plana no transitable, amb grava
amb bonera de sortida vertical, format per: peça de
reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al suport i
clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de
80 mm de diàmetre adherit a la peça de reforç 1,000 49,24 49,24

Total 8.1.- QA Planes: 23.435,13
8.2.- Acabaments

8.2.1 Ut Folrat de conductes d'instal·lacions a coberta
plana, mitjançant fàbrica de 1/2 peu de gruix de
maó ceràmic foradat per revestir, de 0,25 m! de
secció i 1 m d'alçada. 3,000 49,47 148,41

Total 8.2.- QR Acabaments: 148,41

Total pressupost parcial nº 8 Cobertes: 23.583,54
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9.1.- Xapats i aplacats

9.1.1 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de marbre Blanc Macael,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 91,152 93,25 8.499,92

9.1.2 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de travertí Romà, porus
obert, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb
morter de ciment M-5. 43,902 104,11 4.570,64

9.1.3 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de granit Blanc Cristall,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 93,096 83,31 7.755,83

9.1.4 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de granit Verd Cascada,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 77,274 134,26 10.374,81

Total 9.1.- RC Xapats i aplacats: 31.201,20
9.2.- Escales

9.2.1 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram, amb 17
esglaons de 110 cm d'ample, mitjançant folrat
d'esglaons format per estesa de marbre
Serpeggiante, acabat polit, davanter de marbre
Arabescato Broüille, acabat polit i entornpeu de
marbre Arabescato Broüille de dos peces de
37x7x2 cm, rebut amb morter de ciment M-5. 4,000 1.623,18 6.492,72

Total 9.2.- RE Escales: 6.492,72
9.3.- Pintures en paraments interiors

9.3.1 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de morter de ciment, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 76,200 10,83 825,25

9.3.2 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 352,780 10,83 3.820,61

9.3.3 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de guix projectat o plaques de guix
laminat, mà de fons i dues mans d'acabat
(rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 408,693 10,41 4.254,49

Total 9.3.- RI Pintures en paraments interiors: 8.900,35
9.4.- Pintures sobre suport metàl·lic

9.4.1 m! Esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant,
sobre superfície d'acer laminat en estructures
metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a
pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, dues mans d'imprimació, amb
un espessor mínim de pel·lícula seca de 45
microns per ma (rendiment: 0,111 l/m!) i dues
mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns
per ma (rendiment: 0,08 l/m!). 30,000 17,01 510,30

Total 9.4.- RN Pintures sobre suport metàl·lic: 510,30
9.5.- Conglomerats tradicionals

9.5.1 m! Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre
un parament vertical interior acabat superficial
rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material i en els frons de forjat. 218,760 16,15 3.532,97

9.5.2 m! Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista,
sobre parament horitzontal, fins a 3 m d'alçada,
prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis
de material, sense cantoneres. 306,300 9,93 3.041,56

Total 9.5.- RP Conglomerats tradicionals: 6.574,53
9.6.- Sistemes monocapa industrials
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9.6.1 m! Revestiment de paraments exteriors amb morter
monocapa per la impermeabilització i decoració de
façanes, acabat raspat, color blanc, espessor 15
mm, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els
canvis de material i en els frons de forjat. 410,060 22,15 9.082,83

Total 9.6.- RQ Sistemes monocapa industrials: 9.082,83
9.7.- Terres i paviments

9.7.1 m! Base per a paviment interior de morter
autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament
sobre làmina d'aïllament per a formació de sòl
flotant, mitjançant aplicació mecànica (amb
mescladora-bombadora). 291,080 10,12 2.945,73

9.7.2 m! Enrajolat de rajoles de terratzo gra mig (entre 6 i 27
mm), classificat d'ús intensiu per interiors, 60x60
cm, color verd, col·locades col·locades a cop de
martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb
sorra de molla i rejuntades amb beurada de ciment
blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat
de les rajoles. 151,940 24,46 3.716,45

9.7.3 m Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o
igual a 6 mm), Gris per interiors, 40x7 cm, amb un
grau de poliment de 220. 108,840 6,12 666,10

9.7.4 m! Polit i abrillantat en obra de paviment interior de
terratzo. 108,840 10,70 1.164,59

9.7.5 m! Enrajolat de rajoles de marbre Serpeggiante, per
interiors, 60x40x3 cm, acabat polit, rebudes amb
adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntades amb
morter de rejuntat especial per a revestiments de
pedra natural. 291,080 101,75 29.617,39

9.7.6 m! Enrajolat de rajoles de travertí Clàssic, per
interiors, 60x30x2 cm, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 i
rejuntades amb morter de rejuntat especial per a
revestiments de pedra natural. 7,800 78,76 614,33

9.7.7 m! Enrajolat de rajoles de Lumaquela Rosa, per
interiors, 60x40x2 cm, acabat polit, rebudes amb
adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntades amb
morter de rejuntat especial per a revestiments de
pedra natural. 16,000 50,25 804,00

9.7.8 m Entornpeu de marbre Blanc Macael, 10x2 cm, polit. 142,980 11,82 1.690,02
9.7.9 m! Polit i abrillantat de paviment de marbre. 8,820 10,70 94,37
9.7.10 m! Poliment mecànic en obra de superfície de

formigó. 448,000 8,34 3.736,32

Total 9.7.- RS Terres i paviments: 45.049,30
9.8.- Falsos sostres

9.8.1 m! Fals sostre continu per revestir, de plaques
nervades d'escaiola, de 60x60x20 cm, amb cantell
bisellat i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant
barres metàl·liques. 43,780 19,07 834,88

9.8.2 m! Fals sostre continu llis suspes amb estructura
metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa de
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13
/ vora afinada. 30,900 25,31 782,08

9.8.3 m! Fals sostre registrable decoratiu D143 E "KNAUF",
format per plaques de guix laminat placa de guix
laminat llisa acabat sense revestir, tipus A
"KNAUF", de 1200x600x9,5 mm, amb perfileria
vista. 33,100 21,19 701,39

Total 9.8.- RT Falsos sostres: 2.318,35

Total pressupost parcial nº 9 Revestiments: 110.129,58
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10.1.- Banys

10.1.1.- Aparells sanitaris

10.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de
porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie alta, color
blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb
peu, sèrie alta, color blanc, de 730x550 mm amb
conjunt d'aixetes monocomandament, acabat
cromat, composta d'aerador; plat de dutxa extraplà
de porcellana sanitària gamma alta, color blanc,
120x75x6,5 cm proveïda de conjunt d'aixetes
monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat.
Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços
d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs
existent, fixació dels aparells i closa amb silicona.
Totalment instal·lats, connexionats, provats i en
funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de
la situació dels aparells. Col·locació dels elements
de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació,
aplomat i col·locació d'aparells. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 6,000 1.209,70 7.258,20

Total 10.1.1.- SMS Aparells sanitaris: 7.258,20

Total 10.1.- SM Banys: 7.258,20
10.2.- Cuines/eixides

10.2.1 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, de 450x490
mm, amb aixetes monocomandament sèrie alta
acabat cromat, amb aerador. 2,000 259,56 519,12

10.2.2 Ut Safareig de gres, de 600x390x360 mm, amb suport
de 2 potes i aixetes convencional, sèrie bàsica,
amb broc giratori superior, amb aerador. 2,000 166,67 333,34

10.2.3 Ut Moblament de cuina amb 3,53 m de mobles baixos
amb sòcol inferior i 2,68 m de mobles alts amb
cornisa superior i mainell inferior, en fusta
massissa de faig, front amb marc de fusta
massissa de 22 mm de gruix i plafó de 7 mm
xapat, amb clavilles i acabat vernís patinat amb
rexampí. 2,000 3.743,70 7.487,40

10.2.4 Ut Placa de cocció de granit nacional, Blanc Cristall
polit, acabat amb cantell simple, polit, recte i
bisellat de 353x60x2 cm per banc de cuina amb
buit i sòcol perimetral. 2,000 570,13 1.140,26

Total 10.2.- SC Cuines/eixides: 9.480,12
10.3.- Indicadors, marcats, retolacions, ...

10.3.1 Ut Rètol amb suport de fusta per senyalització de
habitatge, de 85x85 mm, amb les lletres o números
gravats en llautó extra. 2,000 6,63 13,26

Total 10.3.- SI Indicadors, marcats, retolacions, ...: 13,26
10.4.- Zones comuns

10.4.1 Ut Bústia exterior, revister, metàl·lic, amb tractament
anticorrosiu per cataforesis, acabat amb pintura
epoxi, obertura cap a baix, sèrie bàsica. 2,000 36,51 73,02

Total 10.4.- SZ Zones comuns: 73,02

Total pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament: 16.824,60
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11.1.- Clavegueram

11.1.1 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de
dimensions interiors 50x50x60 cm, amb tapa
prefabricada de formigó armat. 6,000 132,12 792,72

11.1.2 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m!, de 160 mm de diàmetre exterior. 67,430 33,66 2.269,69

11.1.3 m Bunera longitudinal de fàbrica, de 200 mm d'ample
interior i 400 mm d'alt, amb reixeta d'acer
galvanitzat, per zones de trànsit A-15 (Zones
susceptibles de ser utilitzades únicament per
vianants i ciclistes). 1,080 137,23 148,21

11.1.4 Ut Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. 10,000 89,11 891,10
11.1.5 Ut Pou de registre, de 0,80 m de diàmetre interior i de

1,6 m d'alçada útil interior, de fàbrica de maó
ceràmic massís de 1 peu d'espessor rebut amb
morter de ciment M-5, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment hidrofugant M-15 i
elements prefabricats de formigó en massa, sobre
solera de 25 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, càrrega de ruptura
400 kN, instal·lat en calçades de carrers, incloent
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles. 1,000 499,68 499,68

Total 11.1.- UA Clavegueram: 4.601,40
11.2.- Il·luminació exterior

11.2.1 Ut Fanal amb distribució de llum radialment simètrica,
amb lluminària cilíndrica de 140 mm de diàmetre i
1400 mm d'alçada, columna cilíndrica de plàstic de
2600 mm, per 2 làmpades fluorescents T5 de 54
W. 8,000 1.945,31 15.562,48

Total 11.2.- UI Il·luminació exterior: 15.562,48
11.3.- Jardineria

11.3.1 m! Gespa per sembrada de barreja de llavors. 608,000 10,54 6.408,32

Total 11.3.- UJ Jardineria: 6.408,32
11.4.- Reg

11.4.1 Ut Connexió de servei soterrada a la red de reg de 5
m de longitud, formada per tub de polietilè
(PE100), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10
atm i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de
polipropilè. 1,000 84,48 84,48

11.4.2 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 1 1/4" DN
32 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de
tall de comporta. 2,000 97,78 195,56

11.4.3 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg
de polietilè (PE100), de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm, enterrada. 156,580 7,39 1.157,13

11.4.4 Ut Boca de reg de ferro colat, de 40 mm de diàmetre. 10,000 132,07 1.320,70
11.4.5 Ut Aspersor aeri de turbina, radi de 4,6 a 11,3 m, arc

ajustable entre 40° i 360°, caudal de 0,15 a 1,20
m"/h, interval de pressions recomenat de 2,1 a 3,4
bar, alçada total de 18 cm. 24,000 24,49 587,76

11.4.6 Ut Electrovàlvula de PVC, amb connexions roscades
femella de 1" de diàmetre, caudal de 0,23 a 6,81
m"/h, pressió de 1,38 a 10,34 bar, alimentació del
solenoide amb 24 V de CA, amb pericó de plàstic
proveït de tapa. 24,000 63,89 1.533,36

11.4.7 Ut Programador electrònic per a regatge automàtic,
per a 6 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades
diaries per programa, muntatge mural interior, amb
transformador 220/24 V exterior. 2,000 138,96 277,92

Pressupost parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la
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11.4.8 m Linea elèctrica monofàsica soterrada per
alimentació d'electrovàlvules i automatismes de
reg, formada per cables unipolars amb conductors
de coure, RZ1-K (AS) 3G1 mm!, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre. 37,580 8,80 330,70

Total 11.4.- UR Reg: 5.487,61
11.5.- Piscines

11.5.1 Ut Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb
bomba dosificadora, per piscina. 1,000 2.212,87 2.212,87

11.5.2 Ut Quadre elèctric de comandament i protecció per
piscina de 8x4x1,5 m (volum 48 m"). 1,000 338,90 338,90

11.5.3 Ut Equip complert de depuració per piscina de
8x4x1,5 m (volum 48 m"). 1,000 4.233,49 4.233,49

11.5.4 Ut Escala amb passamans d'acer inoxidable en
piscines. 1,000 406,89 406,89

11.5.5 m! Formigó projectat gunitat de 15 cm de gruix i
adormiment ràpid, amb doble malla electrosoldada
ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, per la formació de solera i murs del vas
monolític en piscines. 59,270 115,17 6.826,13

11.5.6 m! Mènsula en cantell de piscina realitzat amb solera
de HA-30/B/20/IV fabricat en central i abocada
amb cubilot, de 10 cm de gruix, armat amb malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 i pavimentada amb lloseta
de formigó per exteriors. 14,112 118,30 1.669,45

11.5.7 m Vora de piscina amb cavalló de pedra artificial, de
40x5 cm. 23,520 26,77 629,63

11.5.8 m Canaló en vora de piscina amb reixeta de plàstic. 23,520 82,77 1.946,75
11.5.9 m! Revestiment de mosaic de vidre, en vasos de

piscina, 2,5x2,5 cm. 59,270 47,03 2.787,47

Total 11.5.- UP Piscines: 21.051,58
11.6.- Tancaments exteriors

11.6.1 m Mur de tancament, continu, de 1 m d'altura de 14
cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb
morter de ciment M-7,5. 132,000 77,83 10.273,56

11.6.2 m Reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent
de 20x6 mm i barrots verticals de platina de perfil
massís d'acer pudelat de 40x8 mm i 1 m d'alçada,
amb ancoratges encastats en daus de formigó o
murets de fàbrica o formigó. 15,460 124,70 1.927,86

11.6.3 m Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per
cobriment de murs, en peces de 50x16x3,5 cm. 132,000 17,38 2.294,16

11.6.4.- Portes

11.6.4.1 Ut Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una
fulla batent, dimensions 100x200 cm, per accés
peatonal, obertura manual. 2,000 877,29 1.754,58
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11.6.4.2 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat
metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa,
dimensions 360x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de
1,2 mm d'espessor a dues cares, per accés de
vehícles. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic
lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25
mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a
obra; rodes per lliscament, amb coixinet de
greixatge permanent, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
imprimació antioxidant i accessoris. Totalment
muntada i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils
guia. Instal·lació de la porta. Abocat del formigó.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 2.439,86 4.879,72

Total 11.6.4.- UVP Portes: 6.634,30

Total 11.6.- UV Tancaments exteriors: 21.129,88
11.7.- Paviments exteriors

11.7.1 m! Paviment de barreja bituminosa contínua en calent
de composició densa, tipus D12, de 8 cm de gruix. 43,000 10,98 472,14

11.7.2 m! Enrajolat de lloseta de formigó per exteriors, acabat
baix relleu sense polir, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
20x20 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona
de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor,
abocada des de camió amb estès i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 45,980 35,10 1.613,90

Total 11.7.- UX Paviments exteriors: 2.086,04

Total pressupost parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la: 76.327,31
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12.1.- Transport de terres

12.1.1 m" Transport de terres amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km. 826,439 4,68 3.867,73

Total 12.1.- GT Transport de terres: 3.867,73
12.2.- Transport de residus inertes

12.2.1 Ut Transport de residus inertes de formigó produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m", a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 2,000 112,13 224,26

12.2.2 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m",
a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. 3,000 112,13 336,39

12.2.3 Ut Transport de residus inertes de fusta produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m", a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.4 Ut Transport de residus inerts vitris produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m", a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.5 Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m", a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.6 Ut Transport de residus inertes de paper i cartó,
produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m", a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.7 Ut Transport de residus inerts metàl·lics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m", a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.8 Ut Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m", a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 3,000 224,27 672,81

Total 12.2.- GR Transport de residus inertes: 2.144,56

Total pressupost parcial nº 12 Gestió de residus: 6.012,29
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13.1.- Estructures de formigó

13.1.1 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat
d'un mateix lot, amb determinació de: secció mitja
equivalent, característiques geomètriques del
corrugat, doblat/desdoblat. 3,000 86,61 259,83

13.1.2 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat
de cada diámetro, amb determinació de
característiques mecàniques. 7,000 55,43 388,01

13.1.3 Ut Assaig sobre una mostra de malles
electrosoldades amb determinació de: secció mitja
equivalent, característiques geomètriques del
corrugat, doblat/desdoblat, càrrega despreniment. 1,000 141,58 141,58

13.1.4 Ut Assaig sobre una mostra de una malla
electrosoldada de cada diàmetre, amb determinació
de característiques mecàniques. 1,000 55,31 55,31

13.1.5 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb
determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic
amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i
ruptura a compressió. 5,000 94,33 471,65

Total 13.1.- XE Estructures de formigó: 1.316,38
13.2.- Estudis geotècnics

13.2.1 Ut Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles,
margues) amb un sondeig fins a 10 m prenent 1
mostra inalterada i 1 alterada (SPT), i realització
dels següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis
granulomètric; 2 de límits d'Atterberg; 2 d'humitat
natural; densitat aparent; resistència a compressió;
Proctor normal; C.B.R. 2 de contingut en sulfats. 1,000 1.611,41 1.611,41

Total 13.2.- XS Estudis geotècnics: 1.611,41

Total pressupost parcial nº 13 Control de qualitat i assaigs: 2.927,79
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14.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

14.1.1 m Barana de protecció de perímetre de forjats, amb
"guardacuerpos" de seguretat i barana i entornpeu
metàl·lics. 122,260 9,09 1.111,34

14.1.2 m Barana de protecció d'escales o rampes, amb
"guardacuerpos" de seguretat i barana i entornpeu
metàl·lics. 36,340 13,49 490,23

14.1.3 m Barana de protecció de buits verticals de façana,
portes d'ascensor, etc., amb tubs metàl·lics i
entornpeu de fusta. 15,340 5,84 89,59

14.1.4 m Baixant de runes, metàl·lica. 4,000 23,67 94,68
14.1.5 Ut Llum portàtil de mà. 2,000 5,90 11,80
14.1.6 Ut Quadre general d'obra, potència màxima 25 kW. 1,000 223,04 223,04
14.1.7 m! Protecció de buit horitzontal amb taulons de fusta. 11,200 16,40 183,68
14.1.8 Ut Extintor de pols químic ABC, 6 kg. 1,000 50,42 50,42
14.1.9 m Marquesina de protecció de l'accés a l'obra. 3,000 66,65 199,95
14.1.10 m Passarel·la de fusta per muntatge de forjat. 3,000 1,07 3,21
14.1.11 m Passarel·la de fusta per pas sobre rases. 6,630 13,93 92,36
14.1.12 m Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q

amb pescant tipus forca, primera posta. 61,130 23,33 1.426,16
14.1.13 m Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q

amb pescant tipus forca, a partir de la segona
posta. 61,130 17,78 1.086,89

14.1.14 m Protecció vertical en el perímetre del sostre amb
xarxa de seguretat tipus U. 122,260 3,61 441,36

Total 14.1.- YC Sistemes de protecció col·lectiva: 5.504,71
14.2.- Formació

14.2.1 Ut Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut
en el Treball. 1,000 82,55 82,55

Total 14.2.- YF Formació: 82,55
14.3.- Equips de protecció individual

14.3.1 Ut Casc de seguretat. 9,000 3,35 30,15
14.3.2 Ut Casc de seguretat dielèctric. 2,000 4,21 8,42
14.3.3 Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de

subjecció. 2,000 16,00 32,00
14.3.4 Ut Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes. 1,000 19,07 19,07
14.3.5 m Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm de

diàmetre. 18,340 5,58 102,34
14.3.6 Ut Ulleres de protecció contra impactes. 1,000 4,15 4,15
14.3.7 Ut Ulleres de protecció antipols. 1,000 1,57 1,57
14.3.8 Ut Pantalla de protecció contra partícules, amb fixació

al cap. 1,000 2,90 2,90
14.3.9 Ut Parell de guants de goma-làtex antitall. 8,000 3,82 30,56
14.3.10 Ut Parell de guants de neoprè. 5,000 2,74 13,70
14.3.11 Ut Parell de guants de nitril groc d'alta resistència. 3,000 3,65 10,95
14.3.12 Ut Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex

amb acabat reflector aluminitzat. 1,000 81,49 81,49
14.3.13 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 13,000 3,11 40,43
14.3.14 Ut Parell de guants d'ús general de pell de boví. 6,000 5,86 35,16
14.3.15 Ut Parell de guants per electricista, aïllants fins a

5.000 V. 4,000 52,57 210,28
14.3.16 Ut Parell de manyoples resistents al foc de fibra de

Nomex aluminitzat. 1,000 60,68 60,68
14.3.17 Ut Protector de mans per punter. 1,000 3,00 3,00
14.3.18 Ut Casc protector auditiu. 6,000 10,15 60,90
14.3.19 Ut Joc de taps antisoroll de silicona. 3,000 1,53 4,59
14.3.20 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera. 2,000 31,56 63,12
14.3.21 Ut Parell de botes d'aigua amb cremallera i folrades. 1,000 42,41 42,41
14.3.22 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera

metàl·lica. 8,000 49,15 393,20
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14.3.23 Ut Parell de botes aïllants. 3,000 41,54 124,62
14.3.24 Ut Parell de polaines per extinció d'incendis. 1,000 69,14 69,14
14.3.25 Ut Parell de plantilles resistents a la perforació. 8,000 7,59 60,72
14.3.26 Ut Granota de treball. 12,000 18,89 226,68
14.3.27 Ut Vestit impermeable de treball, de PVC. 6,000 11,33 67,98
14.3.28 Ut Vestit impermeable de treball, verd tipus enginyer. 3,000 22,87 68,61
14.3.29 Ut Bossa per portar eines. 2,000 25,13 50,26
14.3.30 Ut Pitrall reflectant. 5,000 22,51 112,55
14.3.31 Ut Faixa de protecció lumbar. 5,000 19,35 96,75
14.3.32 Ut Semi-careta antipols, d'un filtre. 1,000 9,33 9,33
14.3.33 Ut Semi-careta antipols, de dos filtres. 1,000 16,57 16,57
14.3.34 Ut Filtre per semi-careta antipols. 6,000 1,01 6,06
14.3.35 Ut Careta per rebutjar antipols FFP1. 1,000 1,32 1,32

Total 14.3.- YI Equips de protecció individual: 2.161,66
14.4.- Medicina preventiva i primers auxilis

14.4.1 Ut Llitera portàtil per evacuacions. 1,000 37,26 37,26
14.4.2 Ut Reconeixement mèdic anual al treballador. 3,000 107,09 321,27

Total 14.4.- YM Medicina preventiva i primers auxilis: 358,53
14.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

14.5.1 Ut Connexió de servei provisional de fontaneria a
caseta prefabricada d'obra. 1,000 107,30 107,30

14.5.2 Ut Connexió de servei provisional de sanejament a
caseta prefabricada d'obra. 1,000 433,03 433,03

14.5.3 Ut Connexió de servei provisional d'electricitat a
caseta prefabricada d'obra. 2,000 183,61 367,22

14.5.4 Ut Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en
obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m!). 12,000 224,42 2.693,04

14.5.5 Ut Lloguer de caseta prefabricada per menjador en
obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m!). 12,000 192,17 2.306,04

14.5.6 Ut Transport de caseta prefabricada d'obra. 2,000 219,42 438,84
14.5.7 Ut Radiador, perxa, banc per 5 persones, mirall,

portarulls, sabonera, eixugamans elèctric en caseta
d'obra per a vestuaris i/o banys. 1,000 134,50 134,50

14.5.8 Ut Radiador, taula per 10 persones, 2 bancs per 5
persones, forn microones, nevera i dipòsit
d'escombraries en caseta d'obra per a menjador. 1,000 294,38 294,38

14.5.9 Ut Hora de neteja i desinfecció de caseta o local
provisional en obra. 76,800 14,13 1.085,18

Total 14.5.- YP Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar: 7.859,53
14.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar

14.6.1 m Cinta bicolor per abalisament. 155,760 1,17 182,24
14.6.2 m Banderola penjant per senyalització. 93,460 2,87 268,23
14.6.3 Ut Con per abalisament de 50 cm d'alçada. 4,000 2,76 11,04
14.6.4 m Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada. 24,000 30,18 724,32
14.6.5 Ut Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 cm,

amb cavallet tubular. 1,000 16,98 16,98
14.6.6 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport. 1,000 13,40 13,40
14.6.7 Ut Placa de senyalització de riscos. 1,000 3,78 3,78

Total 14.6.- YS Senyalitzacions i tancaments del solar: 1.219,99

Total pressupost parcial nº 14 Seguretat i salut: 17.186,97

Pressupost parcial nº 14 Seguretat i salut
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Acondicionament del terreny 18.493,24
1.1.- Moviment de terres 7.550,99
1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal 8.184,06
1.3.- Anivellament 2.758,19

2 Fonamentacions 37.557,94
2.1.- Regularització 1.260,24
2.2.- Contencions 9.057,16
2.3.- Superficials 25.379,40
2.4.- Travaments 1.861,14

3 Estructures 93.751,09
3.1.- Formigó armat 93.751,09

4 Façanes 78.474,62
4.1.- Fàbriques i extrasdossats 21.523,45
4.2.- Fusteria exterior 30.737,26
4.3.- Defenses en exteriors 17.437,65
4.4.- Acabaments d'exteriors 3.599,42
4.5.- Vidres 5.176,84

5 Particions 32.116,82
5.1.- Armaris 5.581,36
5.2.- Defenses interiors 2.755,96
5.3.- Portes d'entrada a l'habitatge 1.821,52
5.4.- Portes de pas interiors 6.919,66
5.5.- Envans 11.296,71
5.6.- Ajudes 3.741,61

6 Instal·lacions 54.498,30
6.1.- Infrastructura de telecomunicacions 1.815,26
6.2.- Audiovisuals 4.552,42
6.3.- Calefacció, climatització i A.C.S. 22.621,85
6.4.- Elèctriques 11.981,72
6.5.- Fontaneria 5.856,26
6.6.- Il·luminació 300,84
6.7.- Contra incendis 99,98
6.8.- Salubritat 7.269,97

7 Aïllaments e impermeabilitzacions 9.910,93
7.1.- Aïllaments 4.411,32

7.1.5.- mitjaneries 803,16
7.2.- Impermeabilitzacions 5.499,61

8 Cobertes 23.583,54
8.1.- Planes 23.435,13
8.2.- Acabaments 148,41

9 Revestiments 110.129,58
9.1.- Xapats i aplacats 31.201,20
9.2.- Escales 6.492,72
9.3.- Pintures en paraments interiors 8.900,35
9.4.- Pintures sobre suport metàl·lic 510,30
9.5.- Conglomerats tradicionals 6.574,53
9.6.- Sistemes monocapa industrials 9.082,83
9.7.- Terres i paviments 45.049,30
9.8.- Falsos sostres 2.318,35

10 Senyalització i equipament 16.824,60
10.1.- Banys 7.258,20

10.1.1.- Aparells sanitaris 7.258,20
10.2.- Cuines/eixides 9.480,12
10.3.- Indicadors, marcats, retolacions, ... 13,26
10.4.- Zones comuns 73,02

11 Urbanització interior de la parcel·la 76.327,31
11.1.- Clavegueram 4.601,40
11.2.- Il·luminació exterior 15.562,48
11.3.- Jardineria 6.408,32
11.4.- Reg 5.487,61
11.5.- Piscines 21.051,58
11.6.- Tancaments exteriors 21.129,88

11.6.4.- Portes 6.634,30
11.7.- Paviments exteriors 2.086,04

12 Gestió de residus 6.012,29
12.1.- Transport de terres 3.867,73
12.2.- Transport de residus inertes 2.144,56

13 Control de qualitat i assaigs 2.927,79
13.1.- Estructures de formigó 1.316,38
13.2.- Estudis geotècnics 1.611,41

14 Seguretat i salut 17.186,97
14.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 5.504,71
14.2.- Formació 82,55
14.3.- Equips de protecció individual 2.161,66
14.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 358,53
14.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 7.859,53
14.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar 1.219,99



Total .........: 577.795,02

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-SET MIL SET-CENTS NORANTA-CINC
EUROS AMB DOS CÈNTIMS.

Habitatge bifamiliar a l'Ametlla

Gerard Rosell Balada



Avaluació-comparació del programa informàtic emprat per a la millora energètica  

i posterior certificació Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat 
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1.1.- Moviment de terres

1.1.1 m! Esbrossada i neteja del terreny, profundidad
mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat. 1.053,000 0,98 1.031,94

1.1.2 m" Excavació en rases per fonamentacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 11,100 25,91 287,60

1.1.3 m" Excavació en rases per instal·lacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 27,666 22,74 629,12

1.1.4 m" Excavació en pous per fonamentacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 139,635 23,89 3.335,88

1.1.5 m" Buidatge fins a 2 m de profunditat en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. 36,000 6,58 236,88

1.1.6 m" Buidatge en excavació de soterranis en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 240,000 7,67 1.840,80

1.1.7 m" Reblert principal de rases per instal·lacions, amb
terra de la pròpia excavació, i compactació al 95%
del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb
taula vibrant. 21,544 7,54 162,44

1.1.8 m" Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega
mecànica sobre camió de 12 t. 26,070 1,01 26,33

Total 1.1.- AD Moviment de terres: 7.550,99
1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1 Ut Pericó sifònica, de formigó en massa "in situ",
registrable, de dimensions interiors 60x60x60 cm,
amb marc i tapa de ferro colat. 2,000 136,20 272,40

1.2.2 m Connexió de servei general de sanejament a la
xarxa general del municipi, de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m!, de 160 mm de
diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu. 29,800 102,86 3.065,23

1.2.3 Ut Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la
xarxa general de sanejament del municipi. 2,000 186,72 373,44

1.2.4 m Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense
classificar, en el fons de la qual es disposa un tub
de PVC ranurat corrugat circular de simple paret
per drenatge, soterrat fins a una profunditat
màxima de 2 m, de 200 mm de diàmetre. 57,690 25,82 1.489,56

1.2.5 m" Reblert de grava filtrant sense classificar, per
drenatge en extradós de mur. 103,957 28,08 2.919,11

1.2.6 Ut Bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75
mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200
mm. 3,000 21,44 64,32

Total 1.2.- AS Xarxa de sanejament horitzontal: 8.184,06
1.3.- Anivellament

1.3.1 m! Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb
aportació de grava de pedrera de pedra calcària,
Ø40/70 mm, compactació mitjançant equip manual
amb taula vibrant. 98,160 8,76 859,88

1.3.2 m! Solera de de formigó en massa HM-10/B/20/I
fabricat en central i abocada des de camió, de 10
cm d'espessor, estès i vibrat manual, per a base
d'un paviment. 43,000 8,17 351,31

1.3.3 m! Solera ventilada de formigó, amb encofrat perdut
de polipropilè reforçat, sistema MODÍ, model MS
50 "EDING APS", de 5+4 cm de cantell, formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
bomba; mallat ME 15x15, Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió de
4 cm d'espessor 98,160 15,76 1.547,00

Total 1.3.- AN Anivellament: 2.758,19

Total pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny: 18.493,24

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1.- Regularització

2.1.1 m! Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en
central i abocat amb cubilot, de 10 cm d'espessor. 185,330 6,80 1.260,24

Total 2.1.- CR Regularització: 1.260,24
2.2.- Contencions

2.2.1 m" Mur de soterrani 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, acer
UNE-EN 10080 B 500 S, 71,102 kg/m", espessor
30 cm, encofrat metàl·lic, amb acabat tipus
industrial per revestir. 28,827 314,19 9.057,16

Total 2.2.- CC Contencions: 9.057,16
2.3.- Superficials

2.3.1 m" Sabata correguda de fonamentació, HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m". 24,762 167,68 4.152,09

2.3.2 m" Sabata de fonamentació de formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia
57,853 kg/m". 139,635 152,02 21.227,31

Total 2.3.- CS Superficials: 25.379,40
2.4.- Travaments

2.4.1 m" Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 77,137 kg/m". 11,100 167,67 1.861,14

Total 2.4.- CA Travaments: 1.861,14

Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions: 37.557,94

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- Formigó armat

3.1.1 m! Llosa d'escala, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500
S, 30 kg/m!, e=20 cm, encofrat de fusta, amb
esglaonat de formigó. 18,000 139,37 2.508,66

3.1.2 m! Formació de forjat sanitari, cantell 30 = 25+5 cm,
de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central
i abocada amb cubilot, volum 0,102 m"/m!; acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de
negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia
2,5 kg/m!; format per: bigueta pretensada T-18;
revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p/p de
peces especials; capa de compressió de 5 cm de
gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de
suport de maó ceràmic perforat de 60 cm d'alçada i
1 peu de gruix amb làmina impermeabilitzant.
Inclús p/p de formació de buits de ventilació en
murs, cèrcols perimetrals de planta.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació
de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Col·locació de la làmina impermeabilitzant.
SOSTRE SANITARI: Replanteig de la geometria
de la planta. Col·locació de biguetes i revoltó.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Reparació de defectes
superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m!.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m!. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte. 147,390 133,88 19.732,57

3.1.3 m! Estructura de formigó armat HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot; volum
total de formigó 0,173 m"/m!; acer UNE-EN 10080
B 500 S amb una quantia total de 16 kg/m!; forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm;
semibigueta pretensada; revoltó de formigó,
60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa
de compressió; bigues planes; suports amb alçada
lliure de fins a 3 m. 735,590 86,75 63.812,43

3.1.4 m" Formació de suport rectangular o quadrat de fins a
3 m d'alçada lliure i 30x30 cm de secció mitja,
realitzat amb formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat
en central i abocada amb cubilot, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 120
kg/m". Encofrat i desencofrat amb xapes
metàl·liques reutilitzables.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Muntatge de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desencofrat. Curat del formigó. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte. 16,200 475,15 7.697,43

Total 3.1.- EH Formigó armat: 93.751,09

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Total pressupost parcial nº 3 Estructures: 93.751,09

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.- Fàbriques i extrasdossats

4.1.1 m! Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5. 445,260 28,99 12.908,09

4.1.2 m! Execució de fulla exterior de 24 cm d'espessor de
fàbrica, en tancament de façana, de bloc alleugerat
de termoargila, 30x19x24 cm, per revestir, rebuda
amb morter de ciment M-10, amb recolçament
mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjado, o
sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por
errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3
partes sobre el forjado. Inclús p/p de lligades,
minvaments, trencaments, revestiment dels frons
de forjat amb plaquetes de ceràmica alleugerida
(termoargila), col·locades amb morter d'alta
adherència, trobament amb soports, formació de
cantonades, petos de cuberta, formació de llindes
mitjançant peces en "U" de ceràmica alleugerida
(termoargila), en les que es colocarà la armadura i
el formigó en obra, brancals i queixals, juntes de
dilatació, execució de trobades i punts singulars.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant
ploms. Replanteig, planta a planta. Rectificació
d'irregularitats del forjat acabat. Marcat en els pilars
dels nivells de referència general de planta i de
nivell de pis precís per a paviment i instal·lacions.
Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms
fixos a les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat,
murs i soports. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
incloent el revestiment del front de forjat, deduint
els buits de superfície major de 4 m!.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
incloent el revestiment del front de forjat, deduint
els buits de superfície major de 4 m!. 418,750 43,08 18.039,75

4.1.3 m! Execució de fulla interior de tancament de façana
de 4 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic
buit senzill, per revestir, 33x16x4 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5. Inclús p/p de lligades,
minves, trencaments, formació de buits, brancals i
duelles, caanviat en el perímetre dels forats per a
allotjar els elements de fixació de la fusteria
exterior, juntes de dilatació, execució de
trobaments i punts singulars.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Rectificació
d'irregularitats del forjat acabat. Marcat en els pilars
dels nivells de referència general de planta i de
nivell de pis precís per a paviment i instal·lacions.
Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms
fixos a les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 4 m!.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 4 m!. 418,750 14,06 5.887,63

Total 4.1.- FF Fàbriques i extrasdossats: 36.835,47

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.2.- Fusteria exterior

4.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior,
de 190x270 cm, sèrie mitja, formada per dues
fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.301,96 2.603,92

4.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
amb frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 90x240 cm, sèrie mitja, formada per
una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim
en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,000 889,12 5.334,72
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4.2.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple de 240x120 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 899,31 3.597,24

4.2.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de fix d'alumini, de
90x200 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 570,09 2.280,36
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4.2.5 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple de 220x120 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 862,89 3.451,56

4.2.6 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
corredissa simple de 285x270 cm, sèrie mitja,
formada per tres fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.432,70 2.865,40
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4.2.7 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
corredissa simple de 190x270 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 1.136,40 9.091,20

4.2.8 Ut Fusteria d'alumini, lacat especial, per conformat de
finestra d'alumini, corredissa simple de 190x250
cm, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb
bastiment de base. Compacte incorporat
(monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor. 8,000 771,95 6.175,60

Total 4.2.- FC Fusteria exterior: 35.400,00
4.3.- Defenses en exteriors

4.3.1 m Barana recta en forma de L de façana de 100 cm
d'alçària formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de tub circular de perfil buit d'acer
laminat en fred de diàmetre 40 mm i muntants de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
20x6 mm amb una separació de 100 cm entre ells;
clavenda per reblert dels buits del bastidor compost
de xapa perforada d'acer galvanitzat amb
perforacions quadrades de 50x50 mm i passamans
de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred
de diàmetre 40 mm. 30,000 97,22 2.916,60

4.3.2 Ut Porta seccional per garatge, formada per panell
amb plafons d'alumini reblert de poliuretà, 350x230
cm, acabat en blanc, obertura automàtica. 2,000 3.150,65 6.301,30

4.3.3 m! Gelosia corredissa amb subjeccions d'alumini i
lamel·les orientables realitzades amb panell de
resines termoenduribles Meteon FR "TRESPA", de
13 mm d'espessor, muntada mitjançant cargolat en
formigó. 21,000 416,99 8.756,79

Total 4.3.- FD Defenses en exteriors: 17.974,69
4.4.- Acabaments d'exteriors

4.4.1 m Cavalló de xapa galvanitzada de 30 cm de
desenvolupament, fixat mitjançant adhesiu aplicat
amb espàtula ranurada. 64,650 28,12 1.817,96

4.4.2 m Escopidor de marbre Blanc Macael, fins a 110 cm
de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de
gruix. 54,000 30,01 1.620,54
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4.4.3 m Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera
de marbre Blanc Macael, fins a 110 cm de
longitud, de 29 a 32 cm d'amplada i 2 cm de gruix. 4,500 35,76 160,92

Total 4.4.- FR Acabaments d'exteriors: 3.599,42
4.5.- Vidres

4.5.1 m2 Doble envidrament Isolar Glas "VITRO
CRISTALGLASS", 4/6/4, amb falques i segellat
continu. 31,520 36,95 1.164,66

4.5.2 m! Doble envidrament Isolar Neutralux "VITRO
CRISTALGLASS", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre
interior de baixa emissió tèrmica Neutralux de 4
mm d'espessor. 89,570 51,00 4.568,07

Total 4.5.- FV Vidres: 5.732,73

Total pressupost parcial nº 4 Façanes: 99.542,31
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5.1.- Armaris

5.1.1 Ut Porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada
amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de pi
país de 70x5 mm; tapajuntes massissos de pi país
de 90x15 mm. 4,000 731,89 2.927,56

5.1.2 Ut Porta d'armari de quatre fulles de 180 cm d'alçada
amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de pi
país de 70x5 mm; tapajuntes massissos de pi país
de 90x15 mm. 2,000 1.326,90 2.653,80

Total 5.1.- PA Armaris: 5.581,36
5.2.- Defenses interiors

5.2.1 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred
de 90 cm d'alçada, amb bastidor doble i muntants i
barrots verticals, per escala recta d'un tram. 21,680 137,33 2.977,31

Total 5.2.- PD Defenses interiors: 2.977,31
5.3.- Portes d'entrada a l'habitatge

5.3.1 Ut Bloc de porta d'entrada cuirassada normalitzada,
amb llum de pas 85,6 cm i alçada de pas 203 cm,
acabat amb tauler llis en ambdues cares en fusta
de roure i pany de seguretat amb tres punts
frontals de tancament (10 pestells). 2,000 910,76 1.821,52

Total 5.3.- PE Portes d'entrada a l'habitatge: 1.821,52
5.4.- Portes de pas interiors

5.4.1 Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit,
cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb
rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país
de 70x10 mm. 2,000 336,63 673,26

5.4.2 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,
de tauler aglomerat directe, envernissada en taller,
de pi país, model amb motllura recta; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país
de 70x10 mm. 20,000 312,32 6.246,40

Total 5.4.- PP Portes de pas interiors: 6.919,66
5.5.- Envans

5.5.1 m! Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 349,088 21,16 7.386,70

5.5.2 m! Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de
ciment M-5. 123,150 31,75 3.910,01

Total 5.5.- PT Envans: 11.296,71
5.6.- Ajudes

5.6.1 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació audiovisual (conjunt
receptor, instal·lacions d'interfonia i/o vídeo). 212,830 0,30 63,85

5.6.2 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per infrastructura comú de
telecomunicacions (ICT). 212,830 1,49 317,12

5.6.3 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de calefacció. 212,830 4,17 887,50

5.6.4 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de fontaneria. 212,830 3,07 653,39
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5.6.5 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació d'il·luminació. 212,830 0,16 34,05

5.6.6 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de protecció contra
incendis. 212,830 0,26 55,34

5.6.7 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació d'evacuació d'aigües. 212,830 1,78 378,84

5.6.8 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per la rebuda dels aparells sanitaris. 212,830 1,07 227,73

5.6.9 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per la rebuda de la fusteria exterior. 50,000 0,98 49,00

5.6.10 m! Ajudes de ram de paleta en edifici plurifamiliar, per
instal·lació elèctrica. 212,830 5,05 1.074,79

Total 5.6.- PY Ajudes: 3.741,61

Total pressupost parcial nº 5 Particions: 32.338,17
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6.1.- Infrastructura de telecomunicacions

6.1.1 Ut Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20
PAU, en canalització externa. 1,000 334,73 334,73

6.1.2 m Canalització externa soterrada formada per 3 tubs
de polietilè de 63 mm de diàmetre, en edificació de
fins a 4 PAU. 10,900 15,13 164,92

6.1.3 m Canalització d'enllaç inferior soterrada formada per
3 tubs de polietilè de 63 mm de diàmetre, en
edificació de fins a 4 PAU. 8,000 15,13 121,04

6.1.4 Ut Pericó de registre d'enllaç en canalització d'enllaç
inferior soterrada de 400x400x400 mm. 1,000 95,93 95,93

6.1.5 m Canalització d'enllaç superior encastada formada
por 4 tubs de polipropilè flexible, corrugats de 40
mm de diàmetre, per edifici plurifamiliar. 1,000 13,59 13,59

6.1.6 Ut Equipament complert per RITU, fins a 10 PAU, en
armari de 200x100x50 cm. 1,000 397,72 397,72

6.1.7 m Canalització principal soterrada formada per 5 tubs
de polietilè de 50 mm de diàmetre, en edificació de
2 PAU. 10,900 18,90 206,01

6.1.8 Ut Pericó de registre secundari en canalització
principal soterrada de 400x400x400 mm. 1,000 108,56 108,56

6.1.9 m Canalització secundaria encastada en tram
comunitari, formada per 4 tubs de PVC flexible,
corrugats, reforçats de 32 mm de diàmetre, en
edificació de fins a 3 PAU. 3,000 7,45 22,35

6.1.10 Ut Registre de pas tipus A, de polièster reforçat, de
360x360x120 mm. 1,000 39,01 39,01

6.1.11 Ut Registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de
100x100x40 mm. 1,000 4,18 4,18

6.1.12 Ut Registre de finalització de xarxa de plàstic, amb
caixa única per tots els serveis. 2,000 23,83 47,66

6.1.13 m Canalització interior d'usuari per l'estesa de cables,
formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20
mm de diàmetre. 69,770 1,49 103,96

6.1.14 Ut Registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de
100x100x40 mm. 5,000 4,26 21,30

6.1.15 Ut Registre de pas tipus C, de polièster reforçat, de
100x160x40 mm. 2,000 5,05 10,10

6.1.16 Ut Registre de presa per a BAT o presa d'usuari. 18,000 6,90 124,20

Total 6.1.- IL Infrastructura de telecomunicacions: 1.815,26
6.2.- Audiovisuals

6.2.1 Ut Asta per a fixació de 3 antenes, de 3 m d'alçada i
40 mm de diàmetre. 1,000 87,11 87,11

6.2.2 Ut Antena exterior FM, circular, per a captació de
senyals de radiodifusió sonora analògica
procedents d'emissions terrenals, de 1 dB de
guany. 1,000 40,08 40,08

6.2.3 Ut Antena exterior DAB per a captació de senyals de
radiodifusió sonora digital procedents d'emissions
terrenals, de 0 dB de guany. 1,000 38,63 38,63

6.2.4 Ut Antena exterior UHF per a captació de senyals de
televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i
televisió d'alta definició (HDTV) procedents
d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 17
dB de guany. 1,000 70,29 70,29

6.2.5 Ut Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors
monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador FM; 1 amplificador DAB. 1,000 1.293,07 1.293,07

6.2.6 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre i coberta
exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre, de 0,285
dB/m d'atenuació a 2150 MHz. 55,540 1,47 81,64
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6.2.7 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre i coberta
exterior de PE de 6,9 mm de diàmetre, de 0,285
dB/m d'atenuació a 2150 MHz. 15,000 1,53 22,95

6.2.8 Ut Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 15 dB
de pèrdua de derivació. 4,000 8,59 34,36

6.2.9 Ut Distribuïdor de 5-2400 MHz de 6 sortides amb
punt d'accés a usuari (PAU). 1,000 16,32 16,32

6.2.10 Ut Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400
MHz. 3,000 11,28 33,84

6.2.11 Ut Punt d'interconnexió de xarxa per 6 parells. 1,000 227,44 227,44
6.2.12 m Xarxa de distribució telefònica per 6 parells,

formada per 3 cables telefònics, de 2 parells. 17,280 1,58 27,30
6.2.13 Ut Punt de distribució de telefonia per la segregació

de 6 parells, equipat amb 2 reglets de tall i prova,
amb capacitat per 5 parells cadascuna. 1,000 17,35 17,35

6.2.14 m Xarxa de dispersió telefònica exterior per habitatge,
formada per 1 cable telefònic de 2 parells. 6,000 0,62 3,72

6.2.15 Ut Xarxa interior d'usuari de 32,26 m de longitud,
formada per punt d'accés a usuari (PAU), cable
telefònic d'1 parell i 3 bases de presa. 2,000 68,77 137,54

6.2.16 Ut Videoporter convencional B/N per habitatge
unifamiliar. 2,000 1.210,39 2.420,78

Total 6.2.- IA Audiovisuals: 4.552,42
6.3.- Calefacció, climatització i A.C.S.

6.3.1 Ut Subministrament i instal·lació de caldera mural a
gas N, per calefacció i A.C.S. instantània, per ús
interior, càmera de combustió estanca i tir forçat,
encesa electrònica, sense flama pilot, potència útil
24,6 kW, de 740x410x310 mm, Themaclassic F 25
"SAUNIER DUVAL", inclús placa de connexions
de la caldera i conducte per a evacuació de fums,
termòstat d'ambient, SD 2000. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Presentació
dels elements. Muntatge de la caldera i els seus
accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Replantejament i execució del conducte
d'evacuació dels productes de la combustió.
Replanteig, col·locació, fixació i connexionat a la
xarxa dels elements de regulació i control. Posada
en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.901,05 3.802,10

6.3.2 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre, amb
soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de
1/2" DN 15 mm de diàmetre, una mà d'imprimació
antioxidant, encastada en parament. 193,600 21,62 4.185,63

6.3.3 m Circuit primari de sistemes solars tèrmics formada
per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre,
col·locada superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. 28,400 22,19 630,20

6.3.4 Ut Radiador d'alumini injectat, amb 448,2 kcal/h
d'emissió calorífica, de 6 elements, de 425 mm
d'alçada, amb frontal pla, per instal·lació amb
sistema bitub, amb clau de pas termostàtica. 20,000 150,94 3.018,80

6.3.5 Ut Radiador d'alumini injectat, amb 747 kcal/h
d'emissió calorífica, de 10 elements, de 425 mm
d'alçada, amb frontal pla, per instal·lació amb
sistema bitub, amb clau de pas termostàtica. 4,000 219,99 879,96

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del PFG, vivenda Passivhaus Pàgina 14



6.3.6 Ut Radiador tovalloler tubular de xapa d'acer acabat
blanc, gamma bàsica, de 500x733 mm, per
instal·lació amb sistema bitub, amb clau de pas
termostàtica. 2,000 235,71 471,42

6.3.7 Ut Captador solar tèrmic complet, partit, per a
instal·lació individual, model Helioconcept 300 FM2
"SAUNIER DUVAL", per a col·locació sobre
coberta plana, compost per dos panells model SRV
2.3 de 2466x2033x80 mm en conjunt, superfície
útil total 4,66 m!, rendiment òptic: 0,798, coeficient
de pèrdues primari 2,44 W/m!K i coeficient de
pèrdues secundari 0,05 W/m!K, segons UNE-EN
12975-2, dipòsit de 300 l, grup de bombament
individual, centraleta solar model Heliocontrol. 2,000 4.823,22 9.646,44

Total 6.3.- IC Calefacció, climatització i A.C.S.: 22.634,55
6.4.- Elèctriques

6.4.1 Ut Xarxa de connexió a terra per a estructura de
formigó de l'edifici amb 50 m de conductor de
coure nu de 35 mm!. 1,000 325,44 325,44

6.4.2 Ut Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 6,000 44,42 266,52
6.4.3 Ut Caixa general de protecció, equipada amb borns de

connexió, bases unipolars previstes per a col·locar
fusibles de intensitat màxima 63 A, esquema 7. 1,000 241,52 241,52

6.4.4 m Línia general d'alimentació soterrada formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) 3x25+2G16 mm!, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre. 20,000 25,70 514,00

6.4.5 Ut Centralització de comptadors en armari de
comptadors formada per: mòdul d'interruptor
general de maniobra de 160 A; 1 mòdul d'embarrat
general; 1 mòdul de fusibles de seguretat; 2
mòduls de comptadors monofàsics; 1 mòdul de
comptadors trifàsics; mòdul de serveis generals
amb seccionament; mòdul de rellotge commutador
per canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a terra. 1,000 932,79 932,79

6.4.6 m Derivació individual monofàsica encastada per
habitatge, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm!,
sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota
tub protector flexible, corrugat, de PVC, de 40 mm
de diàmetre. 32,160 14,79 475,65

6.4.7 m Derivació individual monofàsica encastada per
serveis generals, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS)
2x35+1G16 mm!, sent la seva tensió assignada de
450/750 V, sota tub protector flexible, corrugat, de
PVC, de 50 mm de diàmetre. 5,000 27,23 136,15

6.4.8 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge
d'edifici plurifamiliar amb electrificació elevada,
amb les següents estances: vestíbul, 2
passadissos, menjador, 3 dormitoris dobles,
dormitori senzill, 3 banys, cuina, galeria, terrasses,
composta de: quadre general de comandament i
protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub
protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7,
del tipus C2, 3 C8, C10; mecanismes gamma alta
(tecla o tapa: blanc; marc: blanc). 2,000 3.591,01 7.182,02

6.4.9 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis
generals composta de: quadre de serveis generals;
quadres secundaris: quadre secundari
d'enllumenat exterior, quadre secundari de piscina;
circuits amb cablejat sota tub protector per
alimentació de de els següents usos comuns:
enllumenat d'escales i zones comuns, enllumenat
d'emergència d'escales i zones comuns, porter
electrònic o videoporter, preses de corrent, recinte
de telecomunicacions, enllumenat exterior, piscina;
mecanismes. 1,000 1.907,63 1.907,63
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Total 6.4.- IE Elèctriques: 11.981,72
6.5.- Fontaneria

6.5.1 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment
d'aigua potable de 4 m de longitud, formada per tub
de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de
25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i clau de
tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica. 2,000 434,33 868,66

6.5.2 Ut Alimentació d'aigua potable de 12 m de longitud,
col·locada superficialment, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 2,000 50,52 101,04

6.5.3 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de
1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb clau de
tall general de comporta. 2,000 65,77 131,54

6.5.4 Ut Instal·lació interior de fontaneria per cambra de
bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill,
banyera, bidet, realitzada amb coure rígid, per la
xarxa d'aigua freda i calenta. 6,000 630,41 3.782,46

6.5.5 Ut Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, realitzada amb polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. 2,000 257,95 515,90

6.5.6 Ut Instal·lació interior de fontaneria per galeria amb
dotació per: safareig, presa i clau de pas per
rentadora, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta. 2,000 228,33 456,66

Total 6.5.- IF Fontaneria: 5.856,26
6.6.- Il·luminació

6.6.1 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de
210x120x100 mm, per 1 làmpada incandescent A
60 de 60 W. 2,000 150,42 300,84

Total 6.6.- II Il·luminació: 300,84
6.7.- Contra incendis

6.7.1 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 2,000 49,99 99,98

Total 6.7.- IO Contra incendis: 99,98
6.8.- Salubritat

6.8.1 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per PVC, sèrie B, de 90 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 6,350 10,95 69,53

6.8.2 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per PVC, sèrie B, de 125 mm
de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 12,700 16,30 207,01

6.8.3 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 19,650 11,25 221,06

6.8.4 Ut Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb
dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera, bidet,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos. 6,000 309,93 1.859,58

6.8.5 Ut Xarxa interior d'evacuació per cuina amb dotació
per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguassos. 2,000 152,05 304,10

6.8.6 Ut Xarxa interior d'evacuació per galeria amb dotació
per: safareig, presa de desguàs per a rentadora,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos. 2,000 152,05 304,10

6.8.7 m Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 54,000 20,55 1.109,70

6.8.8 Ut Airejador de passada, cabal màxim 15 l/s, de
725x20x82 mm, per a ventilació híbrida. 8,000 36,51 292,08

6.8.9 Ut Airejador d'admissió, cabal màxim 10 l/s, de
1200x80x12 mm, per a ventilació híbrida. 10,000 53,23 532,30
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6.8.10 Ut Boca d'extracció, graduable, cabal màxim 19 l/s, de
125 mm de diàmetre de connexió i 165 mm de
diàmetre exterior, per parets o sostres de locals
humits (cuina), per a ventilació híbrida. 8,000 29,25 234,00

6.8.11 Ut Torreta de ventilació, cabal màxim 300 m!/h. 1,000 1.342,57 1.342,57
6.8.12 Ut Extractor de cuina, de dimensions 218x127x304

mm, velocitat 2250 r.p.m., cabdal de descàrrega
lliure 250 m!/h, amb tram de connexió de tub
flexible d'alumini. 2,000 105,06 210,12

6.8.13 Ut Aspirador giratori amb barret dinàmic, d'alumini
(Duresa H-24), per a conducte de sortida de 250
mm de diàmetre exterior. 1,000 201,42 201,42

6.8.14.- Conductes d'admissió i extracció per a ventilació

6.8.14.1 m Subministrament i col·locació de conducte
geotèrmic bescanviaddor de calor aire-terra per a
acoplar a un sistema de ventilació, format per tub
de polipropilè, model GEO "ALDER", de 200 mm
de diàmetre, color blau, interior amb tractament
bactericida, extrem atrompetat i junta elàstica, per a
unió per endoll, soterrat, col·locat sobre llit o llit de
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada mitjançant equipament manual amb picó
vibrant, replè lateral compactant fins els ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins 10 cm
per damunt de la generatriu superior del conducte.
També p/p de accessoris i peces especials. Sense
incloure la ruptura i restauració del ferm existent,
l'excavació ni el posterior reblment principal.
Completament muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Presentació de
tubs, accessoris i peces especials. Muntatge del
conjunt. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 69,000 113,71 7.845,99

6.8.14.2 m Subministrament i col·locació de conducte per a
instal·lació de ventilació, format per tub flexible de
doble paret amb aïllament, model GP-ISO 125 6M
"S&P", compost per paret interior de PVC i cable
d'acero en espiral de 125 mm de diàmetre, paret
exterior de polietilè i aïllament entre parets
mitjançant manta lleugera de llana de vidre de 25
mm d'espessor. També p/p de material auxiliar
para montatge y subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Completament muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 144,600 16,40 2.371,44

Total 6.8.14.- ISV Conductes d'admissió i extracció per a ventilació: 10.217,43
6.8.15.- Ventilació mecànica per a habitatges
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6.8.15.1 Ut Subministre i muntatge de recuperador de calor,
amb intercambiador de flux creuat compost per 2
ventiladors centrífugs amb motors per a
alimentació monofàsica, intercambiador, caixa
exterior de polipropilè expandit, filtres, terminal per
a evacuació de condensats i caixa de bornes,
model Akor T3/T7 "S&P", cabal màxim 380 m!/h,
de 780x560x340 mm, amb cinc boques d'entrada
d'aire interior, quatre per a connexió a conductes
d'extracció de 80 mm de diàmetre i una per a
connexió a conducte d'extracció de 125 mm de
diàmetre, boca de sortida d'aire interior de 150 mm
de diàmetre, boca d'entrada d'aire nou de 150 mm
de diàmetre i boca de sortida d'aire nou de 150 mm
de diàmetre. Inclús accesoris de fixació i connexió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Fixació i col·locació mitjançant
elements d'ancoratge. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 867,87 1.735,74

6.8.15.2 Ut Subministre i muntatge en l'extrem exterior del
conducte d'extracció (boca d'expulsió) de caixa
d'extracció composta per ventilador centrífug, amb
rodet d'àleps cap endavant, motor de tres velocitats
per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, amb protecció tèrmica, carcassa
exterior d'acer galvanitzat en calent, interruptor
on/off i presostat, model CACB-N 020-L/PI "S&P",
de potència nominal 207 W, cabal màxim 1900
m!/h, nivell de pressió sonora 42 dBA, amb boca
d'entrada lateral en línia per a connexió a conducte
d'extracció de 355 mm de diàmetre i boca de
sortida lateral en línia de 355 mm de diàmetre.
Inclús accesoris i elements de fixació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa
d'extracció. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.115,88 2.231,76

6.8.15.3 Ut Subministre i muntatge en l'extrem exterior del
conducte d'admissió (boca d'admissió) de caixa
d'extracció amb aïllament tèrmic i acústic composta
per ventilador centrífug, amb rodet d'àleps cap
endavant, motor de tres velocitats per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb
protecció tèrmica, carcassa exterior d'acer
galvanitzat en calent, interruptor on/off i presostat,
model CACB-N 020-1/PI-ISO "S&P", de potència
nominal 207 W, cabal màxim 1900 m!/h, nivell de
pressió sonora 39 dBA, amb boca d'entrada lateral
per a connexió a conducte d'extracció de 355 mm
de diàmetre i boca de sortida lateral de 355 mm de
diàmetre. Inclús accesoris i elements de fixació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa
d'admissió. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.231,50 2.463,00

Total 6.8.15.- ISM Ventilació mecànica per a habitatges: 6.430,50

Total 6.8.- IS Salubritat: 23.535,50

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lacions: 70.776,53
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7.1.- Aïllaments

7.1.1 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 90 mm de
diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9 mm
d'espessor; fixat amb bridas. 2,000 9,50 19,00

7.1.2 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 110 mm
de diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9
mm d'espessor; fixat amb bridas. 3,000 10,97 32,91

7.1.3 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 125 mm
de diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9
mm d'espessor; fixat amb bridas. 1,000 11,98 11,98

7.1.4 m! Subministrament i col·locació d'aïllament per
l'interior en tancament de doble fulla de fàbrica per
a revestir format per plafó rígid de poliestirè
expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
encadellat, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 (m!K)/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), fixat amb adhesiu. Fins i tot p/p de tallls,
adhesiu de col·locació i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 890,500 7,53 6.705,47

7.1.5.- mitjaneries

7.1.5.1 m! Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de
fàbrica per a revestir format per plafó rígid de
poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral encadellat, de 50 mm d'espessor, fixat amb
adhesiu. 100,900 7,96 803,16

Total 7.1.5.- NAF mitjaneries: 803,16
7.1.6.- Soleres en contacte amb el terreny

7.1.6.1 m! Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic
horitzontal de soleres en contacte amb el terreny,
constituït per de perlita de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, conductivitat
tèrmica 0,041 W/(mK),  i film de polietilè amatent
sobre l'aïllant a manera de capa separadora,
preparat per a rebre una solera de morter o formigó
(no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de
preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 570,880 9,34 5.332,02

Total 7.1.6.- NAK Soleres en contacte amb el terreny: 5.332,02

Total 7.1.- NA Aïllaments: 12.904,54
7.2.- Impermeabilitzacions

7.2.1 m! Impermeabilització de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, amb emulsió
asfàltica (tipus ED, UNE 104231), aplicada en
dues mans, amb un rendiment de 1 kg/m! per mà. 203,500 7,45 1.516,08

7.2.2 m! Drenatge de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, amb làmina
drenant nodular, de polietilè d'alta densitat, amb
geotèxtil de polipropilé de 120 g/m! incorporat,
subjectes al mur prèviament impermeabilitzat
mitjançant fixacions mecàniques, i rematat
superiorment amb perfil metàl·lic. 203,500 13,14 2.673,99
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7.2.3 m! Drenatge de solera en contacte amb el terreny, per
la seva cara exterior, amb làmina drenant nodular,
de polietilè d'alta densitat, amb geotèxtil de
polipropilé de 120 g/m! incorporat, col·locada sobre
el terreny i preparada per rebre directament el
formigó de la solera. 118,150 7,02 829,41

7.2.4 m! Impermeabilització de galeries i balconades sobre
espais no habitables, realitzada amb làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida amb imprimació
asfàltica, tipus EA, al suport de morter de ciment
CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en
obra, amb espessor medi de 4 cm i pendent del
1% al 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa
separadora (no inclosa en aquest preu). 14,260 33,67 480,13

Total 7.2.- NI Impermeabilitzacions: 5.499,61

Total pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions: 18.404,15
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8.1.- Planes

8.1.1 m! Coberta plana transitable, no ventilada, amb
soldadura fixa, tipo invertida, pendent del 1% al
5%, per a trànsit peatonal públic, composta de:
formació de pendents: argila expandida de 350
kg/m" de densitat, abocada en sec i consolidada en
la seva superfície amb beurada de ciment, amb
espessor medi de 10 cm; impermeabilització
bicapa adherida: làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada
amb imprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb
bufador, sense coincidir les seves juntes; capa
separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de
polièster (150 g/m!); aïllament tèrmic: plafó rígid de
poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 120 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; capa
separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de
polièster (200 g/m!); capa de protecció: rajoles de
gres rústic 4/0/-/E, 20x20 cm col·locades amb junt
obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina
amb adhesiu de ciment normal, C1, gris, sobre la
capa de regularització de morter M-5, rejuntat amb
morter de juntes de ciment amb resistència elevada
a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per
junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. 111,020 109,74 12.183,33

Pressupost parcial nº 8 Cobertes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del PFG, vivenda Passivhaus Pàgina 21



8.1.2 m! Formació de coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del
1% al 5%, composta dels següents elements:
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor
medi a base d'argila expandida de 350 kg/m" de
densitat, abocada en sec i consolidada en la seva
superfície amb beurada de ciment, proporcionant
una resistència a compressió de 1 MPa i con una
conductivitat tèrmica de 0,087 W/mK; acabat amb
capa de regularització de morter de ciment M-5 de
4 cm d'espessor, arremolinada i neta;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP
(140), amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 150 g/m!, de superfície no protegida col·locada
amb imprimació asfàltica, tipus EA; CAPA
SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una massa superficial de 150 g/m!;
AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè
extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5
(m!K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK);
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una massa superficial de
200 g/m!; CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol
de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins,
estesa amb un espessor medi de 10 cm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig
dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocament en sec de l'argila expandida fins a
arribar al nivell de coronació de les mestres, i
consolidació amb beurada de ciment. Abocat,
estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Neteja i preparació de la superfície
en la què ha d'aplicar-se la membrana. Aplicació de
l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aillament. Col·locació de
la capa separadora sota protecció. Abocament i
estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plafons
perimetrals que la limiten. 148,500 83,86 12.453,21

8.1.3 m Trobada de coberta plana no transitable, amb grava
amb parament vertical mitjançant reculada
perimetral, format per: banda de reforç inferior de
33 cm d'ample, de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
col·locada sobre el suport prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA i banda de
termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140). 64,730 16,68 1.079,70
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8.1.4 m Trobada de coberta plana transitable amb
parament vertical mitjançant perfil metàl·lic
inoxidable, format per: banda de reforç inferior de
33 cm d'ample, de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
col·locada sobre el suport prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA i banda de
termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R). 62,050 21,91 1.359,52

8.1.5 Ut Trobada de coberta plana transitable amb bonera
de sortida vertical, format per: peça de reforç de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al suport i
clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de
80 mm de diàmetre adherit a la peça de reforç 1,000 46,10 46,10

8.1.6 Ut Trobada de coberta plana no transitable, amb grava
amb bonera de sortida vertical, format per: peça de
reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al suport i
clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de
80 mm de diàmetre adherit a la peça de reforç 1,000 49,24 49,24

Total 8.1.- QA Planes: 27.171,10
8.2.- Acabaments

8.2.1 Ut Folrat de conductes d'instal·lacions a coberta
plana, mitjançant fàbrica de 1/2 peu de gruix de
maó ceràmic foradat per revestir, de 0,25 m! de
secció i 1 m d'alçada. 3,000 49,47 148,41

Total 8.2.- QR Acabaments: 148,41

Total pressupost parcial nº 8 Cobertes: 27.319,51
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9.1.- Xapats i aplacats

9.1.1 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de marbre Blanc Macael,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 91,152 93,25 8.499,92

9.1.2 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de travertí Romà, porus
obert, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb
morter de ciment M-5. 43,902 104,11 4.570,64

9.1.3 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de granit Blanc Cristall,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 93,096 83,31 7.755,83

9.1.4 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de granit Verd Cascada,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 77,274 134,26 10.374,81

Total 9.1.- RC Xapats i aplacats: 31.201,20
9.2.- Escales

9.2.1 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram, amb 17
esglaons de 110 cm d'ample, mitjançant folrat
d'esglaons format per estesa de marbre
Serpeggiante, acabat polit, davanter de marbre
Arabescato Broüille, acabat polit i entornpeu de
marbre Arabescato Broüille de dos peces de
37x7x2 cm, rebut amb morter de ciment M-5. 4,000 1.623,18 6.492,72

Total 9.2.- RE Escales: 6.492,72
9.3.- Pintures en paraments interiors

9.3.1 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de morter de ciment, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 76,200 10,83 825,25

9.3.2 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 352,780 10,83 3.820,61

9.3.3 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de guix projectat o plaques de guix
laminat, mà de fons i dues mans d'acabat
(rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 408,693 10,41 4.254,49

Total 9.3.- RI Pintures en paraments interiors: 8.900,35
9.4.- Pintures sobre suport metàl·lic

9.4.1 m! Esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant,
sobre superfície d'acer laminat en estructures
metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a
pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, dues mans d'imprimació, amb
un espessor mínim de pel·lícula seca de 45
microns per ma (rendiment: 0,111 l/m!) i dues
mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns
per ma (rendiment: 0,08 l/m!). 30,000 17,01 510,30

Total 9.4.- RN Pintures sobre suport metàl·lic: 510,30
9.5.- Conglomerats tradicionals

9.5.1 m! Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre
un parament vertical interior acabat superficial
rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material i en els frons de forjat. 218,760 16,15 3.532,97

9.5.2 m! Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista,
sobre parament horitzontal, fins a 3 m d'alçada,
prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis
de material, sense cantoneres. 306,300 9,93 3.041,56

Total 9.5.- RP Conglomerats tradicionals: 6.574,53
9.6.- Sistemes monocapa industrials
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9.6.1 m! Revestiment de paraments exteriors amb morter
monocapa per la impermeabilització i decoració de
façanes, acabat raspat, color blanc, espessor 15
mm, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els
canvis de material i en els frons de forjat. 410,060 22,15 9.082,83

Total 9.6.- RQ Sistemes monocapa industrials: 9.082,83
9.7.- Terres i paviments

9.7.1 m! Base per a paviment interior de morter
autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament
sobre làmina d'aïllament per a formació de sòl
flotant, mitjançant aplicació mecànica (amb
mescladora-bombadora). 291,080 10,12 2.945,73

9.7.2 m! Enrajolat de rajoles de terratzo gra mig (entre 6 i 27
mm), classificat d'ús intensiu per interiors, 60x60
cm, color verd, col·locades col·locades a cop de
martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb
sorra de molla i rejuntades amb beurada de ciment
blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat
de les rajoles. 151,940 24,46 3.716,45

9.7.3 m Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o
igual a 6 mm), Gris per interiors, 40x7 cm, amb un
grau de poliment de 220. 108,840 6,12 666,10

9.7.4 m! Polit i abrillantat en obra de paviment interior de
terratzo. 108,840 10,70 1.164,59

9.7.5 m! Enrajolat de rajoles de marbre Serpeggiante, per
interiors, 60x40x3 cm, acabat polit, rebudes amb
adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntades amb
morter de rejuntat especial per a revestiments de
pedra natural. 291,080 101,75 29.617,39

9.7.6 m! Enrajolat de rajoles de travertí Clàssic, per
interiors, 60x30x2 cm, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 i
rejuntades amb morter de rejuntat especial per a
revestiments de pedra natural. 7,800 78,76 614,33

9.7.7 m! Enrajolat de rajoles de Lumaquela Rosa, per
interiors, 60x40x2 cm, acabat polit, rebudes amb
adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntades amb
morter de rejuntat especial per a revestiments de
pedra natural. 16,000 50,25 804,00

9.7.8 m Entornpeu de marbre Blanc Macael, 10x2 cm, polit. 142,980 11,82 1.690,02

9.7.9 m! Polit i abrillantat de paviment de marbre. 8,820 10,70 94,37

9.7.10 m! Poliment mecànic en obra de superfície de
formigó. 448,000 8,34 3.736,32

Total 9.7.- RS Terres i paviments: 45.049,30
9.8.- Falsos sostres

9.8.1 m! Fals sostre continu per revestir, de plaques
nervades d'escaiola, de 60x60x20 cm, amb cantell
bisellat i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant
barres metàl·liques. 43,780 19,07 834,88

9.8.2 m! Fals sostre continu llis suspes amb estructura
metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa de
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13
/ vora afinada. 30,900 25,31 782,08

9.8.3 m! Fals sostre registrable decoratiu D143 E "KNAUF",
format per plaques de guix laminat placa de guix
laminat llisa acabat sense revestir, tipus A
"KNAUF", de 1200x600x9,5 mm, amb perfileria
vista. 33,100 21,19 701,39

Total 9.8.- RT Falsos sostres: 2.318,35

Total pressupost parcial nº 9 Revestiments: 110.129,58
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10.1.- Banys

10.1.1.- Aparells sanitaris

10.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de
porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie alta, color
blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb
peu, sèrie alta, color blanc, de 730x550 mm amb
conjunt d'aixetes monocomandament, acabat
cromat, composta d'aerador; plat de dutxa extraplà
de porcellana sanitària gamma alta, color blanc,
120x75x6,5 cm proveïda de conjunt d'aixetes
monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat.
Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços
d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs
existent, fixació dels aparells i closa amb silicona.
Totalment instal·lats, connexionats, provats i en
funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de
la situació dels aparells. Col·locació dels elements
de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació,
aplomat i col·locació d'aparells. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 6,000 1.209,70 7.258,20

Total 10.1.1.- SMS Aparells sanitaris: 7.258,20

Total 10.1.- SM Banys: 7.258,20
10.2.- Cuines/eixides

10.2.1 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, de 450x490
mm, amb aixetes monocomandament sèrie alta
acabat cromat, amb aerador. 2,000 259,56 519,12

10.2.2 Ut Safareig de gres, de 600x390x360 mm, amb suport
de 2 potes i aixetes convencional, sèrie bàsica,
amb broc giratori superior, amb aerador. 2,000 166,67 333,34

10.2.3 Ut Moblament de cuina amb 3,53 m de mobles baixos
amb sòcol inferior i 2,68 m de mobles alts amb
cornisa superior i mainell inferior, en fusta
massissa de faig, front amb marc de fusta
massissa de 22 mm de gruix i plafó de 7 mm
xapat, amb clavilles i acabat vernís patinat amb
rexampí. 2,000 3.743,70 7.487,40

10.2.4 Ut Placa de cocció de granit nacional, Blanc Cristall
polit, acabat amb cantell simple, polit, recte i
bisellat de 353x60x2 cm per banc de cuina amb
buit i sòcol perimetral. 2,000 570,13 1.140,26

Total 10.2.- SC Cuines/eixides: 9.480,12
10.3.- Indicadors, marcats, retolacions, ...

10.3.1 Ut Rètol amb suport de fusta per senyalització de
habitatge, de 85x85 mm, amb les lletres o números
gravats en llautó extra. 2,000 7,08 14,16

Total 10.3.- SI Indicadors, marcats, retolacions, ...: 14,16
10.4.- Zones comuns

10.4.1 Ut Bústia exterior, revister, metàl·lic, amb tractament
anticorrosiu per cataforesis, acabat amb pintura
epoxi, obertura cap a baix, sèrie bàsica. 2,000 36,51 73,02

Total 10.4.- SZ Zones comuns: 73,02

Total pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament: 16.825,50
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11.1.- Clavegueram

11.1.1 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de
dimensions interiors 50x50x60 cm, amb tapa
prefabricada de formigó armat. 6,000 132,12 792,72

11.1.2 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m!, de 160 mm de diàmetre exterior. 67,430 33,66 2.269,69

11.1.3 m Bunera longitudinal de fàbrica, de 200 mm d'ample
interior i 400 mm d'alt, amb reixeta d'acer
galvanitzat, per zones de trànsit A-15 (Zones
susceptibles de ser utilitzades únicament per
vianants i ciclistes). 1,080 137,23 148,21

11.1.4 Ut Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. 10,000 89,11 891,10
11.1.5 Ut Pou de registre, de 0,80 m de diàmetre interior i de

1,6 m d'alçada útil interior, de fàbrica de maó
ceràmic massís de 1 peu d'espessor rebut amb
morter de ciment M-5, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment hidrofugant M-15 i
elements prefabricats de formigó en massa, sobre
solera de 25 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, càrrega de ruptura
400 kN, instal·lat en calçades de carrers, incloent
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles. 1,000 499,68 499,68

Total 11.1.- UA Clavegueram: 4.601,40
11.2.- Il·luminació exterior

11.2.1 Ut Fanal amb distribució de llum radialment simètrica,
amb lluminària cilíndrica de 140 mm de diàmetre i
1400 mm d'alçada, columna cilíndrica de plàstic de
2600 mm, per 2 làmpades fluorescents T5 de 54
W. 8,000 1.945,31 15.562,48

Total 11.2.- UI Il·luminació exterior: 15.562,48
11.3.- Jardineria

11.3.1 m! Gespa per sembrada de barreja de llavors. 608,000 10,54 6.408,32

Total 11.3.- UJ Jardineria: 6.408,32
11.4.- Reg

11.4.1 Ut Connexió de servei soterrada a la red de reg de 5
m de longitud, formada per tub de polietilè
(PE100), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10
atm i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de
polipropilè. 1,000 84,48 84,48

11.4.2 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 1 1/4" DN
32 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de
tall de comporta. 2,000 97,78 195,56

11.4.3 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg
de polietilè (PE100), de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm, enterrada. 156,580 7,39 1.157,13

11.4.4 Ut Boca de reg de ferro colat, de 40 mm de diàmetre. 10,000 132,07 1.320,70
11.4.5 Ut Aspersor aeri de turbina, radi de 4,6 a 11,3 m, arc

ajustable entre 40° i 360°, caudal de 0,15 a 1,20
m"/h, interval de pressions recomenat de 2,1 a 3,4
bar, alçada total de 18 cm. 24,000 24,49 587,76

11.4.6 Ut Electrovàlvula de PVC, amb connexions roscades
femella de 1" de diàmetre, caudal de 0,23 a 6,81
m"/h, pressió de 1,38 a 10,34 bar, alimentació del
solenoide amb 24 V de CA, amb pericó de plàstic
proveït de tapa. 24,000 63,89 1.533,36

11.4.7 Ut Programador electrònic per a regatge automàtic,
per a 6 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades
diaries per programa, muntatge mural interior, amb
transformador 220/24 V exterior. 2,000 138,96 277,92

Pressupost parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del PFG, vivenda Passivhaus Pàgina 27



11.4.8 m Linea elèctrica monofàsica soterrada per
alimentació d'electrovàlvules i automatismes de
reg, formada per cables unipolars amb conductors
de coure, RZ1-K (AS) 3G1 mm!, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre. 37,580 8,80 330,70

Total 11.4.- UR Reg: 5.487,61
11.5.- Piscines

11.5.1 Ut Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb
bomba dosificadora, per piscina. 1,000 2.212,87 2.212,87

11.5.2 Ut Quadre elèctric de comandament i protecció per
piscina de 8x4x1,5 m (volum 48 m"). 1,000 338,90 338,90

11.5.3 Ut Equip complert de depuració per piscina de
8x4x1,5 m (volum 48 m"). 1,000 4.233,49 4.233,49

11.5.4 Ut Escala amb passamans d'acer inoxidable en
piscines. 1,000 406,89 406,89

11.5.5 m! Formigó projectat gunitat de 15 cm de gruix i
adormiment ràpid, amb doble malla electrosoldada
ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, per la formació de solera i murs del vas
monolític en piscines. 59,270 115,17 6.826,13

11.5.6 m! Mènsula en cantell de piscina realitzat amb solera
de HA-30/B/20/IV fabricat en central i abocada
amb cubilot, de 10 cm de gruix, armat amb malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 i pavimentada amb lloseta
de formigó per exteriors. 14,112 118,30 1.669,45

11.5.7 m Vora de piscina amb cavalló de pedra artificial, de
40x5 cm. 23,520 26,77 629,63

11.5.8 m Canaló en vora de piscina amb reixeta de plàstic. 23,520 82,77 1.946,75
11.5.9 m! Revestiment de mosaic de vidre, en vasos de

piscina, 2,5x2,5 cm. 59,270 47,03 2.787,47

Total 11.5.- UP Piscines: 21.051,58
11.6.- Tancaments exteriors

11.6.1 m Mur de tancament, continu, de 1 m d'altura de 14
cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb
morter de ciment M-7,5. 132,000 77,83 10.273,56

11.6.2 m Reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent
de 20x6 mm i barrots verticals de platina de perfil
massís d'acer pudelat de 40x8 mm i 1 m d'alçada,
amb ancoratges encastats en daus de formigó o
murets de fàbrica o formigó. 15,460 135,96 2.101,94

11.6.3 m Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per
cobriment de murs, en peces de 50x16x3,5 cm. 132,000 17,38 2.294,16

11.6.4.- Portes

11.6.4.1 Ut Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una
fulla batent, dimensions 100x200 cm, per accés
peatonal, obertura manual. 2,000 880,67 1.761,34
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11.6.4.2 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat
metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa,
dimensions 360x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de
1,2 mm d'espessor a dues cares, per accés de
vehícles. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic
lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25
mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a
obra; rodes per lliscament, amb coixinet de
greixatge permanent, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
imprimació antioxidant i accessoris. Totalment
muntada i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils
guia. Instal·lació de la porta. Abocat del formigó.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 2.454,31 4.908,62

Total 11.6.4.- UVP Portes: 6.669,96

Total 11.6.- UV Tancaments exteriors: 21.339,62
11.7.- Paviments exteriors

11.7.1 m! Paviment de barreja bituminosa contínua en calent
de composició densa, tipus D12, de 8 cm de gruix. 43,000 10,98 472,14

11.7.2 m! Enrajolat de lloseta de formigó per exteriors, acabat
baix relleu sense polir, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
20x20 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona
de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor,
abocada des de camió amb estès i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 45,980 35,10 1.613,90

Total 11.7.- UX Paviments exteriors: 2.086,04

Total pressupost parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la: 76.537,05
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12.1.- Transport de terres

12.1.1 m! Transport de terres amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km. 826,439 4,68 3.867,73

Total 12.1.- GT Transport de terres: 3.867,73
12.2.- Transport de residus inertes

12.2.1 Ut Transport de residus inertes de formigó produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m!, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 2,000 112,13 224,26

12.2.2 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m!,
a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. 3,000 112,13 336,39

12.2.3 Ut Transport de residus inertes de fusta produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m!, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.4 Ut Transport de residus inerts vitris produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m!, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.5 Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m!, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.6 Ut Transport de residus inertes de paper i cartó,
produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m!, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.7 Ut Transport de residus inerts metàl·lics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m!, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.8 Ut Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m!, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 3,000 224,27 672,81

Total 12.2.- GR Transport de residus inertes: 2.144,56

Total pressupost parcial nº 12 Gestió de residus: 6.012,29
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13.1.- Estructures de formigó

13.1.1 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat
d'un mateix lot, amb determinació de: secció mitja
equivalent, característiques geomètriques del
corrugat, doblat/desdoblat. 3,000 86,61 259,83

13.1.2 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat
de cada diámetro, amb determinació de
característiques mecàniques. 7,000 55,43 388,01

13.1.3 Ut Assaig sobre una mostra de malles
electrosoldades amb determinació de: secció mitja
equivalent, característiques geomètriques del
corrugat, doblat/desdoblat, càrrega despreniment. 1,000 141,58 141,58

13.1.4 Ut Assaig sobre una mostra de una malla
electrosoldada de cada diàmetre, amb determinació
de característiques mecàniques. 1,000 55,31 55,31

13.1.5 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb
determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic
amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i
ruptura a compressió. 5,000 94,33 471,65

Total 13.1.- XE Estructures de formigó: 1.316,38
13.2.- Estudis geotècnics

13.2.1 Ut Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles,
margues) amb un sondeig fins a 10 m prenent 1
mostra inalterada i 1 alterada (SPT), i realització
dels següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis
granulomètric; 2 de límits d'Atterberg; 2 d'humitat
natural; densitat aparent; resistència a compressió;
Proctor normal; C.B.R. 2 de contingut en sulfats. 1,000 1.611,41 1.611,41

Total 13.2.- XS Estudis geotècnics: 1.611,41

Total pressupost parcial nº 13 Control de qualitat i assaigs: 2.927,79
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14.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

14.1.1 m Barana de protecció de perímetre de forjats, amb
"guardacuerpos" de seguretat i barana i entornpeu
metàl·lics. 122,260 9,09 1.111,34

14.1.2 m Barana de protecció d'escales o rampes, amb
"guardacuerpos" de seguretat i barana i entornpeu
metàl·lics. 36,340 13,49 490,23

14.1.3 m Barana de protecció de buits verticals de façana,
portes d'ascensor, etc., amb tubs metàl·lics i
entornpeu de fusta. 15,340 5,84 89,59

14.1.4 m Baixant de runes, metàl·lica. 4,000 23,67 94,68
14.1.5 Ut Llum portàtil de mà. 2,000 5,90 11,80
14.1.6 Ut Quadre general d'obra, potència màxima 25 kW. 1,000 223,04 223,04
14.1.7 m! Protecció de buit horitzontal amb taulons de fusta. 11,200 16,40 183,68
14.1.8 Ut Extintor de pols químic ABC, 6 kg. 1,000 50,42 50,42
14.1.9 m Marquesina de protecció de l'accés a l'obra. 3,000 66,65 199,95
14.1.10 m Passarel·la de fusta per muntatge de forjat. 3,000 1,07 3,21
14.1.11 m Passarel·la de fusta per pas sobre rases. 6,630 13,93 92,36
14.1.12 m Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q

amb pescant tipus forca, primera posta. 61,130 23,33 1.426,16
14.1.13 m Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q

amb pescant tipus forca, a partir de la segona
posta. 61,130 17,78 1.086,89

14.1.14 m Protecció vertical en el perímetre del sostre amb
xarxa de seguretat tipus U. 122,260 3,61 441,36

Total 14.1.- YC Sistemes de protecció col·lectiva: 5.504,71
14.2.- Formació

14.2.1 Ut Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut
en el Treball. 1,000 82,55 82,55

Total 14.2.- YF Formació: 82,55
14.3.- Equips de protecció individual

14.3.1 Ut Casc de seguretat. 9,000 3,35 30,15
14.3.2 Ut Casc de seguretat dielèctric. 2,000 4,21 8,42
14.3.3 Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de

subjecció. 2,000 16,00 32,00
14.3.4 Ut Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes. 1,000 19,07 19,07
14.3.5 m Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm de

diàmetre. 18,340 5,58 102,34
14.3.6 Ut Ulleres de protecció contra impactes. 1,000 4,15 4,15
14.3.7 Ut Ulleres de protecció antipols. 1,000 1,57 1,57
14.3.8 Ut Pantalla de protecció contra partícules, amb fixació

al cap. 1,000 2,90 2,90
14.3.9 Ut Parell de guants de goma-làtex antitall. 8,000 3,82 30,56
14.3.10 Ut Parell de guants de neoprè. 5,000 2,74 13,70
14.3.11 Ut Parell de guants de nitril groc d'alta resistència. 3,000 3,65 10,95
14.3.12 Ut Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex

amb acabat reflector aluminitzat. 1,000 81,49 81,49
14.3.13 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 13,000 3,11 40,43
14.3.14 Ut Parell de guants d'ús general de pell de boví. 6,000 5,86 35,16
14.3.15 Ut Parell de guants per electricista, aïllants fins a

5.000 V. 4,000 52,57 210,28
14.3.16 Ut Parell de manyoples resistents al foc de fibra de

Nomex aluminitzat. 1,000 60,68 60,68
14.3.17 Ut Protector de mans per punter. 1,000 3,00 3,00
14.3.18 Ut Casc protector auditiu. 6,000 10,15 60,90
14.3.19 Ut Joc de taps antisoroll de silicona. 3,000 1,53 4,59
14.3.20 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera. 2,000 31,56 63,12
14.3.21 Ut Parell de botes d'aigua amb cremallera i folrades. 1,000 42,41 42,41
14.3.22 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera

metàl·lica. 8,000 49,15 393,20
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14.3.23 Ut Parell de botes aïllants. 3,000 41,54 124,62
14.3.24 Ut Parell de polaines per extinció d'incendis. 1,000 69,14 69,14
14.3.25 Ut Parell de plantilles resistents a la perforació. 8,000 7,59 60,72
14.3.26 Ut Granota de treball. 12,000 18,89 226,68
14.3.27 Ut Vestit impermeable de treball, de PVC. 6,000 11,33 67,98
14.3.28 Ut Vestit impermeable de treball, verd tipus enginyer. 3,000 22,87 68,61
14.3.29 Ut Bossa per portar eines. 2,000 25,13 50,26
14.3.30 Ut Pitrall reflectant. 5,000 22,51 112,55
14.3.31 Ut Faixa de protecció lumbar. 5,000 19,35 96,75
14.3.32 Ut Semi-careta antipols, d'un filtre. 1,000 9,33 9,33
14.3.33 Ut Semi-careta antipols, de dos filtres. 1,000 16,57 16,57
14.3.34 Ut Filtre per semi-careta antipols. 6,000 1,01 6,06
14.3.35 Ut Careta per rebutjar antipols FFP1. 1,000 1,32 1,32

Total 14.3.- YI Equips de protecció individual: 2.161,66
14.4.- Medicina preventiva i primers auxilis

14.4.1 Ut Llitera portàtil per evacuacions. 1,000 37,26 37,26
14.4.2 Ut Reconeixement mèdic anual al treballador. 3,000 107,09 321,27

Total 14.4.- YM Medicina preventiva i primers auxilis: 358,53
14.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

14.5.1 Ut Connexió de servei provisional de fontaneria a
caseta prefabricada d'obra. 1,000 107,30 107,30

14.5.2 Ut Connexió de servei provisional de sanejament a
caseta prefabricada d'obra. 1,000 433,03 433,03

14.5.3 Ut Connexió de servei provisional d'electricitat a
caseta prefabricada d'obra. 2,000 183,61 367,22

14.5.4 Ut Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en
obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m!). 12,000 224,42 2.693,04

14.5.5 Ut Lloguer de caseta prefabricada per menjador en
obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m!). 12,000 192,17 2.306,04

14.5.6 Ut Transport de caseta prefabricada d'obra. 2,000 219,42 438,84
14.5.7 Ut Radiador, perxa, banc per 5 persones, mirall,

portarulls, sabonera, eixugamans elèctric en caseta
d'obra per a vestuaris i/o banys. 1,000 134,50 134,50

14.5.8 Ut Radiador, taula per 10 persones, 2 bancs per 5
persones, forn microones, nevera i dipòsit
d'escombraries en caseta d'obra per a menjador. 1,000 294,38 294,38

14.5.9 Ut Hora de neteja i desinfecció de caseta o local
provisional en obra. 76,800 14,13 1.085,18

Total 14.5.- YP Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar: 7.859,53
14.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar

14.6.1 m Cinta bicolor per abalisament. 155,760 1,17 182,24
14.6.2 m Banderola penjant per senyalització. 93,460 2,87 268,23
14.6.3 Ut Con per abalisament de 50 cm d'alçada. 4,000 2,76 11,04
14.6.4 m Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada. 24,000 30,18 724,32
14.6.5 Ut Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 cm,

amb cavallet tubular. 1,000 16,98 16,98
14.6.6 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport. 1,000 13,40 13,40
14.6.7 Ut Placa de senyalització de riscos. 1,000 3,78 3,78

Total 14.6.- YS Senyalitzacions i tancaments del solar: 1.219,99

Total pressupost parcial nº 14 Seguretat i salut: 17.186,97
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Acondicionament del terreny 18.493,24
1.1.- Moviment de terres 7.550,99
1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal 8.184,06
1.3.- Anivellament 2.758,19

2 Fonamentacions 37.557,94
2.1.- Regularització 1.260,24
2.2.- Contencions 9.057,16
2.3.- Superficials 25.379,40
2.4.- Travaments 1.861,14

3 Estructures 93.751,09
3.1.- Formigó armat 93.751,09

4 Façanes 99.542,31
4.1.- Fàbriques i extrasdossats 36.835,47
4.2.- Fusteria exterior 35.400,00
4.3.- Defenses en exteriors 17.974,69
4.4.- Acabaments d'exteriors 3.599,42
4.5.- Vidres 5.732,73

5 Particions 32.338,17
5.1.- Armaris 5.581,36
5.2.- Defenses interiors 2.977,31
5.3.- Portes d'entrada a l'habitatge 1.821,52
5.4.- Portes de pas interiors 6.919,66
5.5.- Envans 11.296,71
5.6.- Ajudes 3.741,61

6 Instal·lacions 70.776,53
6.1.- Infrastructura de telecomunicacions 1.815,26
6.2.- Audiovisuals 4.552,42
6.3.- Calefacció, climatització i A.C.S. 22.634,55
6.4.- Elèctriques 11.981,72
6.5.- Fontaneria 5.856,26
6.6.- Il·luminació 300,84
6.7.- Contra incendis 99,98
6.8.- Salubritat 23.535,50

6.8.14.- Conductes d'admissió i extracció per a ventilació 10.217,43
6.8.15.- Ventilació mecànica per a habitatges 6.430,50

7 Aïllaments e impermeabilitzacions 18.404,15
7.1.- Aïllaments 12.904,54

7.1.5.- mitjaneries 803,16
7.1.6.- Soleres en contacte amb el terreny 5.332,02

7.2.- Impermeabilitzacions 5.499,61
8 Cobertes 27.319,51

8.1.- Planes 27.171,10
8.2.- Acabaments 148,41

9 Revestiments 110.129,58
9.1.- Xapats i aplacats 31.201,20
9.2.- Escales 6.492,72
9.3.- Pintures en paraments interiors 8.900,35
9.4.- Pintures sobre suport metàl·lic 510,30
9.5.- Conglomerats tradicionals 6.574,53
9.6.- Sistemes monocapa industrials 9.082,83
9.7.- Terres i paviments 45.049,30
9.8.- Falsos sostres 2.318,35

10 Senyalització i equipament 16.825,50
10.1.- Banys 7.258,20

10.1.1.- Aparells sanitaris 7.258,20
10.2.- Cuines/eixides 9.480,12
10.3.- Indicadors, marcats, retolacions, ... 14,16
10.4.- Zones comuns 73,02

11 Urbanització interior de la parcel·la 76.537,05
11.1.- Clavegueram 4.601,40
11.2.- Il·luminació exterior 15.562,48
11.3.- Jardineria 6.408,32
11.4.- Reg 5.487,61
11.5.- Piscines 21.051,58
11.6.- Tancaments exteriors 21.339,62

11.6.4.- Portes 6.669,96
11.7.- Paviments exteriors 2.086,04

12 Gestió de residus 6.012,29
12.1.- Transport de terres 3.867,73
12.2.- Transport de residus inertes 2.144,56

13 Control de qualitat i assaigs 2.927,79
13.1.- Estructures de formigó 1.316,38
13.2.- Estudis geotècnics 1.611,41

14 Seguretat i salut 17.186,97
14.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 5.504,71
14.2.- Formació 82,55
14.3.- Equips de protecció individual 2.161,66



14.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 358,53
14.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 7.859,53
14.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar 1.219,99

Total .........: 627.802,12

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS.

Habitatge bifamiliar a l'Ametlla

Gerard Rosell Balada



Avaluació-comparació del programa informàtic emprat per a la millora energètica  

i posterior certificació Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat 
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1.1.- Moviment de terres

1.1.1 m! Esbrossada i neteja del terreny, profundidad
mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat. 1.053,000 0,98 1.031,94

1.1.2 m" Excavació en rases per fonamentacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 11,100 25,91 287,60

1.1.3 m" Excavació en rases per instal·lacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 27,666 22,74 629,12

1.1.4 m" Excavació en pous per fonamentacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 139,635 23,89 3.335,88

1.1.5 m" Buidatge fins a 2 m de profunditat en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. 36,000 6,58 236,88

1.1.6 m" Buidatge en excavació de soterranis en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió. 240,000 7,67 1.840,80

1.1.7 m" Reblert principal de rases per instal·lacions, amb
terra de la pròpia excavació, i compactació al 95%
del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb
taula vibrant. 21,544 7,54 162,44

1.1.8 m" Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega
mecànica sobre camió de 12 t. 26,070 1,01 26,33

Total 1.1.- AD Moviment de terres: 7.550,99
1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal

1.2.1 Ut Pericó sifònica, de formigó en massa "in situ",
registrable, de dimensions interiors 60x60x60 cm,
amb marc i tapa de ferro colat. 2,000 136,20 272,40

1.2.2 m Connexió de servei general de sanejament a la
xarxa general del municipi, de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m!, de 160 mm de
diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu. 29,800 102,86 3.065,23

1.2.3 Ut Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la
xarxa general de sanejament del municipi. 2,000 186,72 373,44

1.2.4 m Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense
classificar, en el fons de la qual es disposa un tub
de PVC ranurat corrugat circular de simple paret
per drenatge, soterrat fins a una profunditat
màxima de 2 m, de 200 mm de diàmetre. 57,690 25,82 1.489,56

1.2.5 m" Reblert de grava filtrant sense classificar, per
drenatge en extradós de mur. 103,957 28,08 2.919,11

1.2.6 Ut Bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75
mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200
mm. 3,000 21,44 64,32

Total 1.2.- AS Xarxa de sanejament horitzontal: 8.184,06
1.3.- Anivellament

1.3.1 m! Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb
aportació de grava de pedrera de pedra calcària,
Ø40/70 mm, compactació mitjançant equip manual
amb taula vibrant. 98,160 8,76 859,88

1.3.2 m! Solera de de formigó en massa HM-10/B/20/I
fabricat en central i abocada des de camió, de 10
cm d'espessor, estès i vibrat manual, per a base
d'un paviment. 43,000 8,17 351,31

1.3.3 m! Solera ventilada de formigó, amb encofrat perdut
de polipropilè reforçat, sistema MODÍ, model MS
50 "EDING APS", de 5+4 cm de cantell, formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
bomba; mallat ME 15x15, Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió de
4 cm d'espessor 98,160 15,76 1.547,00

Total 1.3.- AN Anivellament: 2.758,19

Total pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny: 18.493,24

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1.- Regularització

2.1.1 m! Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en
central i abocat amb cubilot, de 10 cm d'espessor. 185,330 6,80 1.260,24

Total 2.1.- CR Regularització: 1.260,24
2.2.- Contencions

2.2.1 m" Mur de soterrani 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, acer
UNE-EN 10080 B 500 S, 71,102 kg/m", espessor
30 cm, encofrat metàl·lic, amb acabat tipus
industrial per revestir. 28,827 314,19 9.057,16

Total 2.2.- CC Contencions: 9.057,16
2.3.- Superficials

2.3.1 m" Sabata correguda de fonamentació, HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m". 24,762 167,68 4.152,09

2.3.2 m" Sabata de fonamentació de formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb
cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia
57,853 kg/m". 139,635 152,02 21.227,31

Total 2.3.- CS Superficials: 25.379,40
2.4.- Travaments

2.4.1 m" Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 77,137 kg/m". 11,100 167,67 1.861,14

Total 2.4.- CA Travaments: 1.861,14

Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions: 37.557,94

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- Formigó armat

3.1.1 m! Llosa d'escala, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500
S, 30 kg/m!, e=20 cm, encofrat de fusta, amb
esglaonat de formigó. 18,000 139,37 2.508,66

3.1.2 m! Formació de forjat sanitari, cantell 30 = 25+5 cm,
de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central
i abocada amb cubilot, volum 0,102 m"/m!; acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de
negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia
2,5 kg/m!; format per: bigueta pretensada T-18;
revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p/p de
peces especials; capa de compressió de 5 cm de
gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de
suport de maó ceràmic perforat de 60 cm d'alçada i
1 peu de gruix amb làmina impermeabilitzant.
Inclús p/p de formació de buits de ventilació en
murs, cèrcols perimetrals de planta.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació
de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Col·locació de la làmina impermeabilitzant.
SOSTRE SANITARI: Replanteig de la geometria
de la planta. Col·locació de biguetes i revoltó.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Reparació de defectes
superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m!.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m!. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte. 147,390 133,88 19.732,57

3.1.3 m! Estructura de formigó armat HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot; volum
total de formigó 0,173 m"/m!; acer UNE-EN 10080
B 500 S amb una quantia total de 16 kg/m!; forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm;
semibigueta pretensada; revoltó de formigó,
60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa
de compressió; bigues planes; suports amb alçada
lliure de fins a 3 m. 735,590 86,75 63.812,43

3.1.4 m" Formació de suport rectangular o quadrat de fins a
3 m d'alçada lliure i 30x30 cm de secció mitja,
realitzat amb formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat
en central i abocada amb cubilot, amb una quantia
aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 120
kg/m". Encofrat i desencofrat amb xapes
metàl·liques reutilitzables.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Muntatge de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desencofrat. Curat del formigó. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte. 16,200 475,15 7.697,43

Total 3.1.- EH Formigó armat: 93.751,09

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Total pressupost parcial nº 3 Estructures: 93.751,09

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.- Fàbriques i extrasdossats

4.1.1 m! Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5. 445,260 28,99 12.908,09

4.1.2 m! Execució de fulla exterior de 24 cm d'espessor de
fàbrica, en tancament de façana, de bloc alleugerat
de termoargila, 30x19x24 cm, per revestir, rebuda
amb morter de ciment M-10, amb recolçament
mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjado, o
sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por
errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3
partes sobre el forjado. Inclús p/p de lligades,
minvaments, trencaments, revestiment dels frons
de forjat amb plaquetes de ceràmica alleugerida
(termoargila), col·locades amb morter d'alta
adherència, trobament amb soports, formació de
cantonades, petos de cuberta, formació de llindes
mitjançant peces en "U" de ceràmica alleugerida
(termoargila), en les que es colocarà la armadura i
el formigó en obra, brancals i queixals, juntes de
dilatació, execució de trobades i punts singulars.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant
ploms. Replanteig, planta a planta. Rectificació
d'irregularitats del forjat acabat. Marcat en els pilars
dels nivells de referència general de planta i de
nivell de pis precís per a paviment i instal·lacions.
Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms
fixos a les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat,
murs i soports. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
incloent el revestiment del front de forjat, deduint
els buits de superfície major de 4 m!.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
incloent el revestiment del front de forjat, deduint
els buits de superfície major de 4 m!. 418,750 43,08 18.039,75

4.1.3 m! Execució de fulla interior de tancament de façana
de 4 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic
buit senzill, per revestir, 33x16x4 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5. Inclús p/p de lligades,
minves, trencaments, formació de buits, brancals i
duelles, caanviat en el perímetre dels forats per a
allotjar els elements de fixació de la fusteria
exterior, juntes de dilatació, execució de
trobaments i punts singulars.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Rectificació
d'irregularitats del forjat acabat. Marcat en els pilars
dels nivells de referència general de planta i de
nivell de pis precís per a paviment i instal·lacions.
Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms
fixos a les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 4 m!.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 4 m!. 418,750 14,06 5.887,63

Total 4.1.- FF Fàbriques i extrasdossats: 36.835,47

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.2.- Fusteria exterior

4.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior,
de 190x270 cm, sèrie mitja, formada per dues
fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.301,96 2.603,92

4.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
amb frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 90x240 cm, sèrie mitja, formada per
una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim
en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,000 889,12 5.334,72

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.2.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple de 240x120 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 899,31 3.597,24

4.2.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de fix d'alumini, de
90x200 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 570,09 2.280,36

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.2.5 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple de 220x120 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 862,89 3.451,56

4.2.6 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
corredissa simple de 285x270 cm, sèrie mitja,
formada per tres fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.432,70 2.865,40
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4.2.7 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini,
lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de porta d'alumini,
corredissa simple de 190x270 cm, sèrie mitja,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 1.136,40 9.091,20

4.2.8 Ut Fusteria d'alumini, lacat especial, per conformat de
finestra d'alumini, corredissa simple de 190x250
cm, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb
bastiment de base. Compacte incorporat
(monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor. 8,000 771,95 6.175,60

Total 4.2.- FC Fusteria exterior: 35.400,00
4.3.- Defenses en exteriors

4.3.1 m Barana recta en forma de L de façana de 100 cm
d'alçària formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de tub circular de perfil buit d'acer
laminat en fred de diàmetre 40 mm i muntants de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
20x6 mm amb una separació de 100 cm entre ells;
clavenda per reblert dels buits del bastidor compost
de xapa perforada d'acer galvanitzat amb
perforacions quadrades de 50x50 mm i passamans
de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred
de diàmetre 40 mm. 30,000 97,22 2.916,60

4.3.2 Ut Porta seccional per garatge, formada per panell
amb plafons d'alumini reblert de poliuretà, 350x230
cm, acabat en blanc, obertura automàtica. 2,000 3.150,65 6.301,30

4.3.3 m! Gelosia corredissa amb subjeccions d'alumini i
lamel·les orientables realitzades amb panell de
resines termoenduribles Meteon FR "TRESPA", de
13 mm d'espessor, muntada mitjançant cargolat en
formigó. 21,000 416,99 8.756,79

Total 4.3.- FD Defenses en exteriors: 17.974,69
4.4.- Acabaments d'exteriors

4.4.1 m Cavalló de xapa galvanitzada de 30 cm de
desenvolupament, fixat mitjançant adhesiu aplicat
amb espàtula ranurada. 64,650 28,12 1.817,96

4.4.2 m Escopidor de marbre Blanc Macael, fins a 110 cm
de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de
gruix. 54,000 30,01 1.620,54
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4.4.3 m Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera
de marbre Blanc Macael, fins a 110 cm de
longitud, de 29 a 32 cm d'amplada i 2 cm de gruix. 4,500 35,76 160,92

Total 4.4.- FR Acabaments d'exteriors: 3.599,42
4.5.- Vidres

4.5.1 m2 Doble envidrament Isolar Glas "VITRO
CRISTALGLASS", 4/6/4, amb falques i segellat
continu. 31,520 36,95 1.164,66

4.5.2 m! Triple envidrament ClimaGuard Premium,
4/18/4/18/3, amb falques i segellat continu. 4mm
Float Glass Extraclear + 18 mm càmara 10% aire
90% argó + 4mm ClimGurd Premium + 18 mm
càmara 10% aire 90% argó + 4mm ClimGurd
Premium 89,570 60,19 5.391,22

Total 4.5.- FV Vidres: 6.555,88

Total pressupost parcial nº 4 Façanes: 100.365,46
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5.1.- Armaris

5.1.1 Ut Porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada
amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de pi
país de 70x5 mm; tapajuntes massissos de pi país
de 90x15 mm. 4,000 731,89 2.927,56

5.1.2 Ut Porta d'armari de quatre fulles de 180 cm d'alçada
amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de pi
país de 70x5 mm; tapajuntes massissos de pi país
de 90x15 mm. 2,000 1.326,90 2.653,80

Total 5.1.- PA Armaris: 5.581,36
5.2.- Defenses interiors

5.2.1 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred
de 90 cm d'alçada, amb bastidor doble i muntants i
barrots verticals, per escala recta d'un tram. 21,680 137,33 2.977,31

Total 5.2.- PD Defenses interiors: 2.977,31
5.3.- Portes d'entrada a l'habitatge

5.3.1 Ut Bloc de porta d'entrada cuirassada normalitzada,
amb llum de pas 85,6 cm i alçada de pas 203 cm,
acabat amb tauler llis en ambdues cares en fusta
de roure i pany de seguretat amb tres punts
frontals de tancament (10 pestells). 2,000 910,76 1.821,52

Total 5.3.- PE Portes d'entrada a l'habitatge: 1.821,52
5.4.- Portes de pas interiors

5.4.1 Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit,
cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de pi
país, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb
rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país
de 70x10 mm. 2,000 336,63 673,26

5.4.2 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,
de tauler aglomerat directe, envernissada en taller,
de pi país, model amb motllura recta; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país
de 70x10 mm. 20,000 312,32 6.246,40

Total 5.4.- PP Portes de pas interiors: 6.919,66
5.5.- Envans

5.5.1 m! Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 349,088 21,16 7.386,70

5.5.2 m! Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de
ciment M-5. 123,150 31,75 3.910,01

Total 5.5.- PT Envans: 11.296,71
5.6.- Ajudes

5.6.1 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació audiovisual (conjunt
receptor, instal·lacions d'interfonia i/o vídeo). 212,830 0,30 63,85

5.6.2 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per infrastructura comú de
telecomunicacions (ICT). 212,830 1,49 317,12

5.6.3 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de calefacció. 212,830 4,17 887,50

5.6.4 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de fontaneria. 212,830 3,07 653,39
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5.6.5 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació d'il·luminació. 212,830 0,16 34,05

5.6.6 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació de protecció contra
incendis. 212,830 0,26 55,34

5.6.7 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per instal·lació d'evacuació d'aigües. 212,830 1,78 378,84

5.6.8 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per la rebuda dels aparells sanitaris. 212,830 1,07 227,73

5.6.9 m! Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatges
adossats, per la rebuda de la fusteria exterior. 50,000 0,98 49,00

5.6.10 m! Ajudes de ram de paleta en edifici plurifamiliar, per
instal·lació elèctrica. 212,830 5,05 1.074,79

Total 5.6.- PY Ajudes: 3.741,61

Total pressupost parcial nº 5 Particions: 32.338,17
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6.1.- Infrastructura de telecomunicacions

6.1.1 Ut Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20
PAU, en canalització externa. 1,000 334,73 334,73

6.1.2 m Canalització externa soterrada formada per 3 tubs
de polietilè de 63 mm de diàmetre, en edificació de
fins a 4 PAU. 10,900 15,13 164,92

6.1.3 m Canalització d'enllaç inferior soterrada formada per
3 tubs de polietilè de 63 mm de diàmetre, en
edificació de fins a 4 PAU. 8,000 15,13 121,04

6.1.4 Ut Pericó de registre d'enllaç en canalització d'enllaç
inferior soterrada de 400x400x400 mm. 1,000 95,93 95,93

6.1.5 m Canalització d'enllaç superior encastada formada
por 4 tubs de polipropilè flexible, corrugats de 40
mm de diàmetre, per edifici plurifamiliar. 1,000 13,59 13,59

6.1.6 Ut Equipament complert per RITU, fins a 10 PAU, en
armari de 200x100x50 cm. 1,000 397,72 397,72

6.1.7 m Canalització principal soterrada formada per 5 tubs
de polietilè de 50 mm de diàmetre, en edificació de
2 PAU. 10,900 18,90 206,01

6.1.8 Ut Pericó de registre secundari en canalització
principal soterrada de 400x400x400 mm. 1,000 108,56 108,56

6.1.9 m Canalització secundaria encastada en tram
comunitari, formada per 4 tubs de PVC flexible,
corrugats, reforçats de 32 mm de diàmetre, en
edificació de fins a 3 PAU. 3,000 7,45 22,35

6.1.10 Ut Registre de pas tipus A, de polièster reforçat, de
360x360x120 mm. 1,000 39,01 39,01

6.1.11 Ut Registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de
100x100x40 mm. 1,000 4,18 4,18

6.1.12 Ut Registre de finalització de xarxa de plàstic, amb
caixa única per tots els serveis. 2,000 23,83 47,66

6.1.13 m Canalització interior d'usuari per l'estesa de cables,
formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20
mm de diàmetre. 69,770 1,49 103,96

6.1.14 Ut Registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de
100x100x40 mm. 5,000 4,26 21,30

6.1.15 Ut Registre de pas tipus C, de polièster reforçat, de
100x160x40 mm. 2,000 5,05 10,10

6.1.16 Ut Registre de presa per a BAT o presa d'usuari. 18,000 6,90 124,20

Total 6.1.- IL Infrastructura de telecomunicacions: 1.815,26
6.2.- Audiovisuals

6.2.1 Ut Asta per a fixació de 3 antenes, de 3 m d'alçada i
40 mm de diàmetre. 1,000 87,11 87,11

6.2.2 Ut Antena exterior FM, circular, per a captació de
senyals de radiodifusió sonora analògica
procedents d'emissions terrenals, de 1 dB de
guany. 1,000 40,08 40,08

6.2.3 Ut Antena exterior DAB per a captació de senyals de
radiodifusió sonora digital procedents d'emissions
terrenals, de 0 dB de guany. 1,000 38,63 38,63

6.2.4 Ut Antena exterior UHF per a captació de senyals de
televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i
televisió d'alta definició (HDTV) procedents
d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 17
dB de guany. 1,000 70,29 70,29

6.2.5 Ut Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors
monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador FM; 1 amplificador DAB. 1,000 1.293,07 1.293,07

6.2.6 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre i coberta
exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre, de 0,285
dB/m d'atenuació a 2150 MHz. 55,540 1,47 81,64
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6.2.7 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre i coberta
exterior de PE de 6,9 mm de diàmetre, de 0,285
dB/m d'atenuació a 2150 MHz. 15,000 1,53 22,95

6.2.8 Ut Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 15 dB
de pèrdua de derivació. 4,000 8,59 34,36

6.2.9 Ut Distribuïdor de 5-2400 MHz de 6 sortides amb
punt d'accés a usuari (PAU). 1,000 16,32 16,32

6.2.10 Ut Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400
MHz. 3,000 11,28 33,84

6.2.11 Ut Punt d'interconnexió de xarxa per 6 parells. 1,000 227,44 227,44
6.2.12 m Xarxa de distribució telefònica per 6 parells,

formada per 3 cables telefònics, de 2 parells. 17,280 1,58 27,30
6.2.13 Ut Punt de distribució de telefonia per la segregació

de 6 parells, equipat amb 2 reglets de tall i prova,
amb capacitat per 5 parells cadascuna. 1,000 17,35 17,35

6.2.14 m Xarxa de dispersió telefònica exterior per habitatge,
formada per 1 cable telefònic de 2 parells. 6,000 0,62 3,72

6.2.15 Ut Xarxa interior d'usuari de 32,26 m de longitud,
formada per punt d'accés a usuari (PAU), cable
telefònic d'1 parell i 3 bases de presa. 2,000 68,77 137,54

6.2.16 Ut Videoporter convencional B/N per habitatge
unifamiliar. 2,000 1.210,39 2.420,78

Total 6.2.- IA Audiovisuals: 4.552,42
6.3.- Calefacció, climatització i A.C.S.

6.3.1 Ut Subministrament i instal·lació de caldera per a la
combustió de pellets, potència útil de 3,8 a 12,5
kW, model HPK-RA 12,5 "CLIBER-GILLES", amb
cremador de pellets modulant (30% de la potència
nominal) amb ignició automàtica, intercanviador
horitzontal de xapa reforçada sense soldadura amb
neteja totalment automatitzada mitjançant cargols
individuals, cos de caldera de xapa d'acer St.37.2
de 6 mm d'espessor amb soldadures lliures de
tensió, porta frontal aïllada tèrmicament, aïllament
tèrmic de 70 mm d'espessor, descàrrega
automàtica de les cendres, integrada en la base,
ventilador per sortida de fums, roda cel·lular per a
prevenció del retrocés de flama a la sitja de pellets,
quadre elèctric per instal·lació en paret i control del
sistema de calefacció mitjançant sonda de
temperatura exterior, per a dos circuits de
calefacció de temperatura variable i un circuit
d'A.C.S., sense incloure el conducte per a
evacuació de els productes de la combustió que
enllaça la caldera amb la xemeneia. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Presentació
dels elements. Muntatge de la caldera i els seus
accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Replanteig i execució del desguàs.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 11.848,52 23.697,04

6.3.2 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre, amb
soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de
1/2" DN 15 mm de diàmetre, una mà d'imprimació
antioxidant, encastada en parament. 193,600 21,62 4.185,63
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6.3.3 m Circuit primari de sistemes solars tèrmics formada
per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre,
col·locada superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. 28,400 22,19 630,20

6.3.4 Ut Radiador d'alumini injectat, amb 448,2 kcal/h
d'emissió calorífica, de 6 elements, de 425 mm
d'alçada, amb frontal pla, per instal·lació amb
sistema bitub, amb clau de pas termostàtica. 20,000 150,94 3.018,80

6.3.5 Ut Radiador d'alumini injectat, amb 747 kcal/h
d'emissió calorífica, de 10 elements, de 425 mm
d'alçada, amb frontal pla, per instal·lació amb
sistema bitub, amb clau de pas termostàtica. 4,000 219,99 879,96

6.3.6 Ut Radiador tovalloler tubular de xapa d'acer acabat
blanc, gamma bàsica, de 500x733 mm, per
instal·lació amb sistema bitub, amb clau de pas
termostàtica. 2,000 235,71 471,42

6.3.7 Ut Captador solar tèrmic complet, partit, per a
instal·lació individual, model Helioconcept 300 FM2
"SAUNIER DUVAL", per a col·locació sobre
coberta plana, compost per dos panells model SRV
2.3 de 2466x2033x80 mm en conjunt, superfície
útil total 4,66 m!, rendiment òptic: 0,798, coeficient
de pèrdues primari 2,44 W/m!K i coeficient de
pèrdues secundari 0,05 W/m!K, segons UNE-EN
12975-2, dipòsit de 300 l, grup de bombament
individual, centraleta solar model Heliocontrol. 4,000 4.823,22 19.292,88

Total 6.3.- IC Calefacció, climatització i A.C.S.: 52.175,93
6.4.- Elèctriques

6.4.1 Ut Xarxa de connexió a terra per a estructura de
formigó de l'edifici amb 50 m de conductor de
coure nu de 35 mm!. 1,000 325,44 325,44

6.4.2 Ut Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 6,000 44,42 266,52
6.4.3 Ut Caixa general de protecció, equipada amb borns de

connexió, bases unipolars previstes per a col·locar
fusibles de intensitat màxima 63 A, esquema 7. 1,000 241,52 241,52

6.4.4 m Línia general d'alimentació soterrada formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) 3x25+2G16 mm!, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre. 20,000 25,70 514,00

6.4.5 Ut Centralització de comptadors en armari de
comptadors formada per: mòdul d'interruptor
general de maniobra de 160 A; 1 mòdul d'embarrat
general; 1 mòdul de fusibles de seguretat; 2
mòduls de comptadors monofàsics; 1 mòdul de
comptadors trifàsics; mòdul de serveis generals
amb seccionament; mòdul de rellotge commutador
per canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a terra. 1,000 932,79 932,79

6.4.6 m Derivació individual monofàsica encastada per
habitatge, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm!,
sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota
tub protector flexible, corrugat, de PVC, de 40 mm
de diàmetre. 32,160 14,79 475,65

6.4.7 m Derivació individual monofàsica encastada per
serveis generals, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS)
2x35+1G16 mm!, sent la seva tensió assignada de
450/750 V, sota tub protector flexible, corrugat, de
PVC, de 50 mm de diàmetre. 5,000 27,23 136,15
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6.4.8 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge
d'edifici plurifamiliar amb electrificació elevada,
amb les següents estances: vestíbul, 2
passadissos, menjador, 3 dormitoris dobles,
dormitori senzill, 3 banys, cuina, galeria, terrasses,
composta de: quadre general de comandament i
protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub
protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7,
del tipus C2, 3 C8, C10; mecanismes gamma alta
(tecla o tapa: blanc; marc: blanc). 2,000 3.591,01 7.182,02

6.4.9 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis
generals composta de: quadre de serveis generals;
quadres secundaris: quadre secundari
d'enllumenat exterior, quadre secundari de piscina;
circuits amb cablejat sota tub protector per
alimentació de de els següents usos comuns:
enllumenat d'escales i zones comuns, enllumenat
d'emergència d'escales i zones comuns, porter
electrònic o videoporter, preses de corrent, recinte
de telecomunicacions, enllumenat exterior, piscina;
mecanismes. 1,000 1.907,63 1.907,63

Total 6.4.- IE Elèctriques: 11.981,72
6.5.- Fontaneria

6.5.1 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment
d'aigua potable de 4 m de longitud, formada per tub
de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de
25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i clau de
tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica. 2,000 434,33 868,66

6.5.2 Ut Alimentació d'aigua potable de 12 m de longitud,
col·locada superficialment, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 2,000 50,52 101,04

6.5.3 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de
1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb clau de
tall general de comporta. 2,000 65,77 131,54

6.5.4 Ut Instal·lació interior de fontaneria per cambra de
bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill,
banyera, bidet, realitzada amb coure rígid, per la
xarxa d'aigua freda i calenta. 6,000 630,41 3.782,46

6.5.5 Ut Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, realitzada amb polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. 2,000 257,95 515,90

6.5.6 Ut Instal·lació interior de fontaneria per galeria amb
dotació per: safareig, presa i clau de pas per
rentadora, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta. 2,000 228,33 456,66

Total 6.5.- IF Fontaneria: 5.856,26
6.6.- Il·luminació

6.6.1 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de
210x120x100 mm, per 1 làmpada incandescent A
60 de 60 W. 2,000 150,42 300,84

Total 6.6.- II Il·luminació: 300,84
6.7.- Contra incendis

6.7.1 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 2,000 49,99 99,98

Total 6.7.- IO Contra incendis: 99,98
6.8.- Salubritat

6.8.1 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per PVC, sèrie B, de 90 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 6,350 10,95 69,53

6.8.2 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per PVC, sèrie B, de 125 mm
de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 12,700 16,30 207,01
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6.8.3 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 19,650 11,25 221,06

6.8.4 Ut Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb
dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera, bidet,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos. 6,000 309,93 1.859,58

6.8.5 Ut Xarxa interior d'evacuació per cuina amb dotació
per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguassos. 2,000 152,05 304,10

6.8.6 Ut Xarxa interior d'evacuació per galeria amb dotació
per: safareig, presa de desguàs per a rentadora,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos. 2,000 152,05 304,10

6.8.7 m Col·lector suspès de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 54,000 20,55 1.109,70

6.8.8 Ut Airejador de passada, cabal màxim 15 l/s, de
725x20x82 mm, per a ventilació híbrida. 8,000 36,51 292,08

6.8.9 Ut Airejador d'admissió, cabal màxim 10 l/s, de
1200x80x12 mm, per a ventilació híbrida. 10,000 53,23 532,30

6.8.10 Ut Boca d'extracció, graduable, cabal màxim 19 l/s, de
125 mm de diàmetre de connexió i 165 mm de
diàmetre exterior, per parets o sostres de locals
humits (cuina), per a ventilació híbrida. 8,000 29,25 234,00

6.8.11 Ut Torreta de ventilació, cabal màxim 300 m!/h. 1,000 1.342,57 1.342,57
6.8.12 Ut Extractor de cuina, de dimensions 218x127x304

mm, velocitat 2250 r.p.m., cabdal de descàrrega
lliure 250 m!/h, amb tram de connexió de tub
flexible d'alumini. 2,000 105,06 210,12

6.8.13 Ut Aspirador giratori amb barret dinàmic, d'alumini
(Duresa H-24), per a conducte de sortida de 250
mm de diàmetre exterior. 1,000 201,42 201,42

6.8.14.- Conductes d'admissió i extracció per a ventilació

6.8.14.1 m Subministrament i col·locació de conducte
geotèrmic bescanviaddor de calor aire-terra per a
acoplar a un sistema de ventilació, format per tub
de polipropilè, model GEO "ALDER", de 200 mm
de diàmetre, color blau, interior amb tractament
bactericida, extrem atrompetat i junta elàstica, per a
unió per endoll, soterrat, col·locat sobre llit o llit de
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada mitjançant equipament manual amb picó
vibrant, replè lateral compactant fins els ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins 10 cm
per damunt de la generatriu superior del conducte.
També p/p de accessoris i peces especials. Sense
incloure la ruptura i restauració del ferm existent,
l'excavació ni el posterior reblment principal.
Completament muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Presentació de
tubs, accessoris i peces especials. Muntatge del
conjunt. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 69,000 113,71 7.845,99
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6.8.14.2 m Subministrament i col·locació de conducte per a
instal·lació de ventilació, format per tub flexible de
doble paret amb aïllament, model GP-ISO 125 6M
"S&P", compost per paret interior de PVC i cable
d'acero en espiral de 125 mm de diàmetre, paret
exterior de polietilè i aïllament entre parets
mitjançant manta lleugera de llana de vidre de 25
mm d'espessor. També p/p de material auxiliar
para montatge y subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Completament muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 144,600 16,40 2.371,44

Total 6.8.14.- ISV Conductes d'admissió i extracció per a ventilació: 10.217,43
6.8.15.- Ventilació mecànica per a habitatges

6.8.15.1 Ut Subministre i muntatge en l'extrem exterior del
conducte d'admissió (boca d'admissió) de caixa
d'extracció amb aïllament tèrmic i acústic composta
per ventilador centrífug, amb rodet d'àleps cap
endavant, motor de tres velocitats per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb
protecció tèrmica, carcassa exterior d'acer
galvanitzat en calent, interruptor on/off i presostat,
model CACB-N 020-1/PI-ISO "S&P", de potència
nominal 207 W, cabal màxim 1900 m!/h, nivell de
pressió sonora 39 dBA, amb boca d'entrada lateral
per a connexió a conducte d'extracció de 355 mm
de diàmetre i boca de sortida lateral de 355 mm de
diàmetre. Inclús accesoris i elements de fixació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa
d'admissió. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.231,50 2.463,00

6.8.15.2 Ut Subministre i muntatge en l'extrem exterior del
conducte d'extracció (boca d'expulsió) de caixa
d'extracció composta per ventilador centrífug, amb
rodet d'àleps cap endavant, motor de tres velocitats
per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, amb protecció tèrmica, carcassa
exterior d'acer galvanitzat en calent, interruptor
on/off i presostat, model CACB-N 020-L/PI "S&P",
de potència nominal 207 W, cabal màxim 1900
m!/h, nivell de pressió sonora 42 dBA, amb boca
d'entrada lateral en línia per a connexió a conducte
d'extracció de 355 mm de diàmetre i boca de
sortida lateral en línia de 355 mm de diàmetre.
Inclús accesoris i elements de fixació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa
d'extracció. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.115,88 2.231,76
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6.8.15.3 Ut Subministre i muntatge de recuperador de calor,
amb intercambiador de flux creuat compost per 2
ventiladors centrífugs amb motors per a
alimentació monofàsica, intercambiador, caixa
exterior de polipropilè expandit, filtres, terminal per
a evacuació de condensats i caixa de bornes,
model Akor T3/T7 "S&P", cabal màxim 380 m!/h,
de 780x560x340 mm, amb cinc boques d'entrada
d'aire interior, quatre per a connexió a conductes
d'extracció de 80 mm de diàmetre i una per a
connexió a conducte d'extracció de 125 mm de
diàmetre, boca de sortida d'aire interior de 150 mm
de diàmetre, boca d'entrada d'aire nou de 150 mm
de diàmetre i boca de sortida d'aire nou de 150 mm
de diàmetre. Inclús accesoris de fixació i connexió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Fixació i col·locació mitjançant
elements d'ancoratge. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 867,87 1.735,74

Total 6.8.15.- ISM Ventilació mecànica per a habitatges: 6.430,50

Total 6.8.- IS Salubritat: 23.535,50

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lacions: 100.317,91
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7.1.- Aïllaments

7.1.1 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 90 mm de
diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9 mm
d'espessor; fixat amb bridas. 2,000 9,50 19,00

7.1.2 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 110 mm
de diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9
mm d'espessor; fixat amb bridas. 3,000 10,97 32,91

7.1.3 Ut Aïllament acústic de colze de baixant de 125 mm
de diàmetre, realitzat amb panell bicapa, de 3,9
mm d'espessor; fixat amb bridas. 1,000 11,98 11,98

7.1.4 m! Subministrament i col·locació d'aïllament per
l'interior en tancament de doble fulla de fàbrica per
a revestir format per plafó rígid de poliestirè
expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
encadellat, de 60 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,67 (m!K)/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), fixat amb adhesiu. Fins i tot p/p de tallls,
adhesiu de col·locació i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 890,500 8,47 7.542,54

7.1.5.- mitjaneries

7.1.5.1 m! Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de
fàbrica per a revestir format per plafó rígid de
poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral encadellat, de 50 mm d'espessor, fixat amb
adhesiu. 100,900 7,96 803,16

Total 7.1.5.- NAF mitjaneries: 803,16
7.1.6.- Soleres en contacte amb el terreny

7.1.6.1 m! Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic
horitzontal de soleres en contacte amb el terreny,
constituït per de perlita de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, conductivitat
tèrmica 0,041 W/(mK),  i film de polietilè amatent
sobre l'aïllant a manera de capa separadora,
preparat per a rebre una solera de morter o formigó
(no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de
preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 570,880 9,34 5.332,02

Total 7.1.6.- NAK Soleres en contacte amb el terreny: 5.332,02

Total 7.1.- NA Aïllaments: 13.741,61
7.2.- Impermeabilitzacions

7.2.1 m! Impermeabilització de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, amb emulsió
asfàltica (tipus ED, UNE 104231), aplicada en
dues mans, amb un rendiment de 1 kg/m! per mà. 203,500 7,45 1.516,08

7.2.2 m! Drenatge de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, amb làmina
drenant nodular, de polietilè d'alta densitat, amb
geotèxtil de polipropilé de 120 g/m! incorporat,
subjectes al mur prèviament impermeabilitzat
mitjançant fixacions mecàniques, i rematat
superiorment amb perfil metàl·lic. 203,500 13,14 2.673,99
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7.2.3 m! Drenatge de solera en contacte amb el terreny, per
la seva cara exterior, amb làmina drenant nodular,
de polietilè d'alta densitat, amb geotèxtil de
polipropilé de 120 g/m! incorporat, col·locada sobre
el terreny i preparada per rebre directament el
formigó de la solera. 118,150 7,02 829,41

7.2.4 m! Impermeabilització de galeries i balconades sobre
espais no habitables, realitzada amb làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida amb imprimació
asfàltica, tipus EA, al suport de morter de ciment
CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en
obra, amb espessor medi de 4 cm i pendent del
1% al 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa
separadora (no inclosa en aquest preu). 14,260 33,67 480,13

Total 7.2.- NI Impermeabilitzacions: 5.499,61

Total pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions: 19.241,22

Pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del PFG, vivenda Passivhaus Pàgina 21



8.1.- Planes

8.1.1 m! Coberta plana transitable, no ventilada, amb
soldadura fixa, tipo invertida, pendent del 1% al
5%, per a trànsit peatonal públic, composta de:
formació de pendents: argila expandida de 350
kg/m" de densitat, abocada en sec i consolidada en
la seva superfície amb beurada de ciment, amb
espessor medi de 10 cm; impermeabilització
bicapa adherida: làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada
amb imprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb
bufador, sense coincidir les seves juntes; capa
separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de
polièster (150 g/m!); aïllament tèrmic: plafó rígid de
poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 120 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; capa
separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de
polièster (200 g/m!); capa de protecció: rajoles de
gres rústic 4/0/-/E, 20x20 cm col·locades amb junt
obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina
amb adhesiu de ciment normal, C1, gris, sobre la
capa de regularització de morter M-5, rejuntat amb
morter de juntes de ciment amb resistència elevada
a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per
junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. 111,020 109,74 12.183,33
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8.1.2 m! Formació de coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del
1% al 5%, composta dels següents elements:
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor
medi a base d'argila expandida de 350 kg/m" de
densitat, abocada en sec i consolidada en la seva
superfície amb beurada de ciment, proporcionant
una resistència a compressió de 1 MPa i con una
conductivitat tèrmica de 0,087 W/mK; acabat amb
capa de regularització de morter de ciment M-5 de
4 cm d'espessor, arremolinada i neta;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP
(140), amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 150 g/m!, de superfície no protegida col·locada
amb imprimació asfàltica, tipus EA; CAPA
SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una massa superficial de 150 g/m!;
AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè
extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5
(m!K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK);
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una massa superficial de
200 g/m!; CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol
de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins,
estesa amb un espessor medi de 10 cm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig
dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocament en sec de l'argila expandida fins a
arribar al nivell de coronació de les mestres, i
consolidació amb beurada de ciment. Abocat,
estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Neteja i preparació de la superfície
en la què ha d'aplicar-se la membrana. Aplicació de
l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aillament. Col·locació de
la capa separadora sota protecció. Abocament i
estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plafons
perimetrals que la limiten. 148,500 83,86 12.453,21

8.1.3 m Trobada de coberta plana no transitable, amb grava
amb parament vertical mitjançant reculada
perimetral, format per: banda de reforç inferior de
33 cm d'ample, de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
col·locada sobre el suport prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA i banda de
termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140). 64,730 16,68 1.079,70
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8.1.4 m Trobada de coberta plana transitable amb
parament vertical mitjançant perfil metàl·lic
inoxidable, format per: banda de reforç inferior de
33 cm d'ample, de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
col·locada sobre el suport prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA i banda de
termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R). 62,050 21,91 1.359,52

8.1.5 Ut Trobada de coberta plana transitable amb bonera
de sortida vertical, format per: peça de reforç de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al suport i
clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de
80 mm de diàmetre adherit a la peça de reforç 1,000 46,10 46,10

8.1.6 Ut Trobada de coberta plana no transitable, amb grava
amb bonera de sortida vertical, format per: peça de
reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al suport i
clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de
80 mm de diàmetre adherit a la peça de reforç 1,000 49,24 49,24

Total 8.1.- QA Planes: 27.171,10
8.2.- Acabaments

8.2.1 Ut Folrat de conductes d'instal·lacions a coberta
plana, mitjançant fàbrica de 1/2 peu de gruix de
maó ceràmic foradat per revestir, de 0,25 m! de
secció i 1 m d'alçada. 3,000 49,47 148,41

Total 8.2.- QR Acabaments: 148,41

Total pressupost parcial nº 8 Cobertes: 27.319,51
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9.1.- Xapats i aplacats

9.1.1 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de marbre Blanc Macael,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 91,152 93,25 8.499,92

9.1.2 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de travertí Romà, porus
obert, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb
morter de ciment M-5. 43,902 104,11 4.570,64

9.1.3 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de granit Blanc Cristall,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 93,096 83,31 7.755,83

9.1.4 m! Xapat en parament vertical interior, fins a 3 m
d'alçada, amb plaquetes de granit Verd Cascada,
acabat polit, 30,5x30,5x1 cm, fixat amb morter de
ciment M-5. 77,274 134,26 10.374,81

Total 9.1.- RC Xapats i aplacats: 31.201,20
9.2.- Escales

9.2.1 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram, amb 17
esglaons de 110 cm d'ample, mitjançant folrat
d'esglaons format per estesa de marbre
Serpeggiante, acabat polit, davanter de marbre
Arabescato Broüille, acabat polit i entornpeu de
marbre Arabescato Broüille de dos peces de
37x7x2 cm, rebut amb morter de ciment M-5. 4,000 1.623,18 6.492,72

Total 9.2.- RE Escales: 6.492,72
9.3.- Pintures en paraments interiors

9.3.1 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de morter de ciment, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 76,200 10,83 825,25

9.3.2 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 352,780 10,83 3.820,61

9.3.3 m! Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals
interiors de guix projectat o plaques de guix
laminat, mà de fons i dues mans d'acabat
(rendiment: 0,125 l/m! cada mà). 408,693 10,41 4.254,49

Total 9.3.- RI Pintures en paraments interiors: 8.900,35
9.4.- Pintures sobre suport metàl·lic

9.4.1 m! Esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant,
sobre superfície d'acer laminat en estructures
metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a
pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, dues mans d'imprimació, amb
un espessor mínim de pel·lícula seca de 45
microns per ma (rendiment: 0,111 l/m!) i dues
mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns
per ma (rendiment: 0,08 l/m!). 30,000 17,01 510,30

Total 9.4.- RN Pintures sobre suport metàl·lic: 510,30
9.5.- Conglomerats tradicionals

9.5.1 m! Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre
un parament vertical interior acabat superficial
rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material i en els frons de forjat. 218,760 16,15 3.532,97

9.5.2 m! Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista,
sobre parament horitzontal, fins a 3 m d'alçada,
prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis
de material, sense cantoneres. 306,300 9,93 3.041,56

Total 9.5.- RP Conglomerats tradicionals: 6.574,53
9.6.- Sistemes monocapa industrials
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9.6.1 m! Revestiment de paraments exteriors amb morter
monocapa per la impermeabilització i decoració de
façanes, acabat raspat, color blanc, espessor 15
mm, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els
canvis de material i en els frons de forjat. 410,060 22,15 9.082,83

Total 9.6.- RQ Sistemes monocapa industrials: 9.082,83
9.7.- Terres i paviments

9.7.1 m! Base per a paviment interior de morter
autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament
sobre làmina d'aïllament per a formació de sòl
flotant, mitjançant aplicació mecànica (amb
mescladora-bombadora). 291,080 10,12 2.945,73

9.7.2 m! Enrajolat de rajoles de terratzo gra mig (entre 6 i 27
mm), classificat d'ús intensiu per interiors, 60x60
cm, color verd, col·locades col·locades a cop de
martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb
sorra de molla i rejuntades amb beurada de ciment
blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat
de les rajoles. 151,940 24,46 3.716,45

9.7.3 m Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o
igual a 6 mm), Gris per interiors, 40x7 cm, amb un
grau de poliment de 220. 108,840 6,12 666,10

9.7.4 m! Polit i abrillantat en obra de paviment interior de
terratzo. 108,840 10,70 1.164,59

9.7.5 m! Enrajolat de rajoles de marbre Serpeggiante, per
interiors, 60x40x3 cm, acabat polit, rebudes amb
adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntades amb
morter de rejuntat especial per a revestiments de
pedra natural. 291,080 101,75 29.617,39

9.7.6 m! Enrajolat de rajoles de travertí Clàssic, per
interiors, 60x30x2 cm, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 i
rejuntades amb morter de rejuntat especial per a
revestiments de pedra natural. 7,800 78,76 614,33

9.7.7 m! Enrajolat de rajoles de Lumaquela Rosa, per
interiors, 60x40x2 cm, acabat polit, rebudes amb
adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntades amb
morter de rejuntat especial per a revestiments de
pedra natural. 16,000 50,25 804,00

9.7.8 m Entornpeu de marbre Blanc Macael, 10x2 cm, polit. 142,980 11,82 1.690,02

9.7.9 m! Polit i abrillantat de paviment de marbre. 8,820 10,70 94,37

9.7.10 m! Poliment mecànic en obra de superfície de
formigó. 448,000 8,34 3.736,32

Total 9.7.- RS Terres i paviments: 45.049,30
9.8.- Falsos sostres

9.8.1 m! Fals sostre continu per revestir, de plaques
nervades d'escaiola, de 60x60x20 cm, amb cantell
bisellat i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant
barres metàl·liques. 43,780 19,07 834,88

9.8.2 m! Fals sostre continu llis suspes amb estructura
metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa de
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13
/ vora afinada. 30,900 25,31 782,08

9.8.3 m! Fals sostre registrable decoratiu D143 E "KNAUF",
format per plaques de guix laminat placa de guix
laminat llisa acabat sense revestir, tipus A
"KNAUF", de 1200x600x9,5 mm, amb perfileria
vista. 33,100 21,19 701,39

Total 9.8.- RT Falsos sostres: 2.318,35

Total pressupost parcial nº 9 Revestiments: 110.129,58
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10.1.- Banys

10.1.1.- Aparells sanitaris

10.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de
porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie alta, color
blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb
peu, sèrie alta, color blanc, de 730x550 mm amb
conjunt d'aixetes monocomandament, acabat
cromat, composta d'aerador; plat de dutxa extraplà
de porcellana sanitària gamma alta, color blanc,
120x75x6,5 cm proveïda de conjunt d'aixetes
monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat.
Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços
d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs
existent, fixació dels aparells i closa amb silicona.
Totalment instal·lats, connexionats, provats i en
funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de
la situació dels aparells. Col·locació dels elements
de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació,
aplomat i col·locació d'aparells. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 6,000 1.209,70 7.258,20

Total 10.1.1.- SMS Aparells sanitaris: 7.258,20

Total 10.1.- SM Banys: 7.258,20
10.2.- Cuines/eixides

10.2.1 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, de 450x490
mm, amb aixetes monocomandament sèrie alta
acabat cromat, amb aerador. 2,000 259,56 519,12

10.2.2 Ut Safareig de gres, de 600x390x360 mm, amb suport
de 2 potes i aixetes convencional, sèrie bàsica,
amb broc giratori superior, amb aerador. 2,000 166,67 333,34

10.2.3 Ut Moblament de cuina amb 3,53 m de mobles baixos
amb sòcol inferior i 2,68 m de mobles alts amb
cornisa superior i mainell inferior, en fusta
massissa de faig, front amb marc de fusta
massissa de 22 mm de gruix i plafó de 7 mm
xapat, amb clavilles i acabat vernís patinat amb
rexampí. 2,000 3.743,70 7.487,40

10.2.4 Ut Placa de cocció de granit nacional, Blanc Cristall
polit, acabat amb cantell simple, polit, recte i
bisellat de 353x60x2 cm per banc de cuina amb
buit i sòcol perimetral. 2,000 570,13 1.140,26

Total 10.2.- SC Cuines/eixides: 9.480,12
10.3.- Indicadors, marcats, retolacions, ...

10.3.1 Ut Rètol amb suport de fusta per senyalització de
habitatge, de 85x85 mm, amb les lletres o números
gravats en llautó extra. 2,000 7,08 14,16

Total 10.3.- SI Indicadors, marcats, retolacions, ...: 14,16
10.4.- Zones comuns

10.4.1 Ut Bústia exterior, revister, metàl·lic, amb tractament
anticorrosiu per cataforesis, acabat amb pintura
epoxi, obertura cap a baix, sèrie bàsica. 2,000 36,51 73,02

Total 10.4.- SZ Zones comuns: 73,02

Total pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament: 16.825,50
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11.1.- Clavegueram

11.1.1 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de
dimensions interiors 50x50x60 cm, amb tapa
prefabricada de formigó armat. 6,000 132,12 792,72

11.1.2 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m!, de 160 mm de diàmetre exterior. 67,430 33,66 2.269,69

11.1.3 m Bunera longitudinal de fàbrica, de 200 mm d'ample
interior i 400 mm d'alt, amb reixeta d'acer
galvanitzat, per zones de trànsit A-15 (Zones
susceptibles de ser utilitzades únicament per
vianants i ciclistes). 1,080 137,23 148,21

11.1.4 Ut Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. 10,000 89,11 891,10
11.1.5 Ut Pou de registre, de 0,80 m de diàmetre interior i de

1,6 m d'alçada útil interior, de fàbrica de maó
ceràmic massís de 1 peu d'espessor rebut amb
morter de ciment M-5, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment hidrofugant M-15 i
elements prefabricats de formigó en massa, sobre
solera de 25 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, càrrega de ruptura
400 kN, instal·lat en calçades de carrers, incloent
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles. 1,000 499,68 499,68

Total 11.1.- UA Clavegueram: 4.601,40
11.2.- Il·luminació exterior

11.2.1 Ut Fanal amb distribució de llum radialment simètrica,
amb lluminària cilíndrica de 140 mm de diàmetre i
1400 mm d'alçada, columna cilíndrica de plàstic de
2600 mm, per 2 làmpades fluorescents T5 de 54
W. 8,000 1.945,31 15.562,48

Total 11.2.- UI Il·luminació exterior: 15.562,48
11.3.- Jardineria

11.3.1 m! Gespa per sembrada de barreja de llavors. 608,000 10,54 6.408,32

Total 11.3.- UJ Jardineria: 6.408,32
11.4.- Reg

11.4.1 Ut Connexió de servei soterrada a la red de reg de 5
m de longitud, formada per tub de polietilè
(PE100), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10
atm i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de
polipropilè. 1,000 84,48 84,48

11.4.2 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 1 1/4" DN
32 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de
tall de comporta. 2,000 97,78 195,56

11.4.3 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg
de polietilè (PE100), de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm, enterrada. 156,580 7,39 1.157,13

11.4.4 Ut Boca de reg de ferro colat, de 40 mm de diàmetre. 10,000 132,07 1.320,70
11.4.5 Ut Aspersor aeri de turbina, radi de 4,6 a 11,3 m, arc

ajustable entre 40° i 360°, caudal de 0,15 a 1,20
m"/h, interval de pressions recomenat de 2,1 a 3,4
bar, alçada total de 18 cm. 24,000 24,49 587,76

11.4.6 Ut Electrovàlvula de PVC, amb connexions roscades
femella de 1" de diàmetre, caudal de 0,23 a 6,81
m"/h, pressió de 1,38 a 10,34 bar, alimentació del
solenoide amb 24 V de CA, amb pericó de plàstic
proveït de tapa. 24,000 63,89 1.533,36

11.4.7 Ut Programador electrònic per a regatge automàtic,
per a 6 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades
diaries per programa, muntatge mural interior, amb
transformador 220/24 V exterior. 2,000 138,96 277,92
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11.4.8 m Linea elèctrica monofàsica soterrada per
alimentació d'electrovàlvules i automatismes de
reg, formada per cables unipolars amb conductors
de coure, RZ1-K (AS) 3G1 mm!, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre. 37,580 8,80 330,70

Total 11.4.- UR Reg: 5.487,61
11.5.- Piscines

11.5.1 Ut Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb
bomba dosificadora, per piscina. 1,000 2.212,87 2.212,87

11.5.2 Ut Quadre elèctric de comandament i protecció per
piscina de 8x4x1,5 m (volum 48 m"). 1,000 338,90 338,90

11.5.3 Ut Equip complert de depuració per piscina de
8x4x1,5 m (volum 48 m"). 1,000 4.233,49 4.233,49

11.5.4 Ut Escala amb passamans d'acer inoxidable en
piscines. 1,000 406,89 406,89

11.5.5 m! Formigó projectat gunitat de 15 cm de gruix i
adormiment ràpid, amb doble malla electrosoldada
ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, per la formació de solera i murs del vas
monolític en piscines. 59,270 115,17 6.826,13

11.5.6 m! Mènsula en cantell de piscina realitzat amb solera
de HA-30/B/20/IV fabricat en central i abocada
amb cubilot, de 10 cm de gruix, armat amb malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 i pavimentada amb lloseta
de formigó per exteriors. 14,112 118,30 1.669,45

11.5.7 m Vora de piscina amb cavalló de pedra artificial, de
40x5 cm. 23,520 26,77 629,63

11.5.8 m Canaló en vora de piscina amb reixeta de plàstic. 23,520 82,77 1.946,75
11.5.9 m! Revestiment de mosaic de vidre, en vasos de

piscina, 2,5x2,5 cm. 59,270 47,03 2.787,47

Total 11.5.- UP Piscines: 21.051,58
11.6.- Tancaments exteriors

11.6.1 m Mur de tancament, continu, de 1 m d'altura de 14
cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb
morter de ciment M-7,5. 132,000 77,83 10.273,56

11.6.2 m Reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent
de 20x6 mm i barrots verticals de platina de perfil
massís d'acer pudelat de 40x8 mm i 1 m d'alçada,
amb ancoratges encastats en daus de formigó o
murets de fàbrica o formigó. 15,460 135,96 2.101,94

11.6.3 m Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per
cobriment de murs, en peces de 50x16x3,5 cm. 132,000 17,38 2.294,16

11.6.4.- Portes

11.6.4.1 Ut Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una
fulla batent, dimensions 100x200 cm, per accés
peatonal, obertura manual. 2,000 880,67 1.761,34
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11.6.4.2 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat
metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa,
dimensions 360x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de
1,2 mm d'espessor a dues cares, per accés de
vehícles. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic
lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25
mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a
obra; rodes per lliscament, amb coixinet de
greixatge permanent, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
imprimació antioxidant i accessoris. Totalment
muntada i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils
guia. Instal·lació de la porta. Abocat del formigó.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes i guies.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 2.454,31 4.908,62

Total 11.6.4.- UVP Portes: 6.669,96

Total 11.6.- UV Tancaments exteriors: 21.339,62
11.7.- Paviments exteriors

11.7.1 m! Paviment de barreja bituminosa contínua en calent
de composició densa, tipus D12, de 8 cm de gruix. 43,000 10,98 472,14

11.7.2 m! Enrajolat de lloseta de formigó per exteriors, acabat
baix relleu sense polir, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
20x20 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona
de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor,
abocada des de camió amb estès i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 45,980 35,10 1.613,90

Total 11.7.- UX Paviments exteriors: 2.086,04

Total pressupost parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la: 76.537,05
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12.1.- Transport de terres

12.1.1 m! Transport de terres amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km. 826,439 4,68 3.867,73

Total 12.1.- GT Transport de terres: 3.867,73
12.2.- Transport de residus inertes

12.2.1 Ut Transport de residus inertes de formigó produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m!, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 2,000 112,13 224,26

12.2.2 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m!,
a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. 3,000 112,13 336,39

12.2.3 Ut Transport de residus inertes de fusta produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m!, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.4 Ut Transport de residus inerts vitris produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m!, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.5 Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m!, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.6 Ut Transport de residus inertes de paper i cartó,
produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m!, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.7 Ut Transport de residus inerts metàl·lics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m!, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 1,000 182,22 182,22

12.2.8 Ut Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m!, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 3,000 224,27 672,81

Total 12.2.- GR Transport de residus inertes: 2.144,56

Total pressupost parcial nº 12 Gestió de residus: 6.012,29

Pressupost parcial nº 12 Gestió de residus
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13.1.- Estructures de formigó

13.1.1 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat
d'un mateix lot, amb determinació de: secció mitja
equivalent, característiques geomètriques del
corrugat, doblat/desdoblat. 3,000 86,61 259,83

13.1.2 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat
de cada diámetro, amb determinació de
característiques mecàniques. 7,000 55,43 388,01

13.1.3 Ut Assaig sobre una mostra de malles
electrosoldades amb determinació de: secció mitja
equivalent, característiques geomètriques del
corrugat, doblat/desdoblat, càrrega despreniment. 1,000 141,58 141,58

13.1.4 Ut Assaig sobre una mostra de una malla
electrosoldada de cada diàmetre, amb determinació
de característiques mecàniques. 1,000 55,31 55,31

13.1.5 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb
determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic
amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i
ruptura a compressió. 5,000 94,33 471,65

Total 13.1.- XE Estructures de formigó: 1.316,38
13.2.- Estudis geotècnics

13.2.1 Ut Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles,
margues) amb un sondeig fins a 10 m prenent 1
mostra inalterada i 1 alterada (SPT), i realització
dels següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis
granulomètric; 2 de límits d'Atterberg; 2 d'humitat
natural; densitat aparent; resistència a compressió;
Proctor normal; C.B.R. 2 de contingut en sulfats. 1,000 1.611,41 1.611,41

Total 13.2.- XS Estudis geotècnics: 1.611,41

Total pressupost parcial nº 13 Control de qualitat i assaigs: 2.927,79
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14.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

14.1.1 m Barana de protecció de perímetre de forjats, amb
"guardacuerpos" de seguretat i barana i entornpeu
metàl·lics. 122,260 9,09 1.111,34

14.1.2 m Barana de protecció d'escales o rampes, amb
"guardacuerpos" de seguretat i barana i entornpeu
metàl·lics. 36,340 13,49 490,23

14.1.3 m Barana de protecció de buits verticals de façana,
portes d'ascensor, etc., amb tubs metàl·lics i
entornpeu de fusta. 15,340 5,84 89,59

14.1.4 m Baixant de runes, metàl·lica. 4,000 23,67 94,68
14.1.5 Ut Llum portàtil de mà. 2,000 5,90 11,80
14.1.6 Ut Quadre general d'obra, potència màxima 25 kW. 1,000 223,04 223,04
14.1.7 m! Protecció de buit horitzontal amb taulons de fusta. 11,200 16,40 183,68
14.1.8 Ut Extintor de pols químic ABC, 6 kg. 1,000 50,42 50,42
14.1.9 m Marquesina de protecció de l'accés a l'obra. 3,000 66,65 199,95
14.1.10 m Passarel·la de fusta per muntatge de forjat. 3,000 1,07 3,21
14.1.11 m Passarel·la de fusta per pas sobre rases. 6,630 13,93 92,36
14.1.12 m Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q

amb pescant tipus forca, primera posta. 61,130 23,33 1.426,16
14.1.13 m Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q

amb pescant tipus forca, a partir de la segona
posta. 61,130 17,78 1.086,89

14.1.14 m Protecció vertical en el perímetre del sostre amb
xarxa de seguretat tipus U. 122,260 3,61 441,36

Total 14.1.- YC Sistemes de protecció col·lectiva: 5.504,71
14.2.- Formació

14.2.1 Ut Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut
en el Treball. 1,000 82,55 82,55

Total 14.2.- YF Formació: 82,55
14.3.- Equips de protecció individual

14.3.1 Ut Casc de seguretat. 9,000 3,35 30,15
14.3.2 Ut Casc de seguretat dielèctric. 2,000 4,21 8,42
14.3.3 Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de

subjecció. 2,000 16,00 32,00
14.3.4 Ut Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes. 1,000 19,07 19,07
14.3.5 m Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm de

diàmetre. 18,340 5,58 102,34
14.3.6 Ut Ulleres de protecció contra impactes. 1,000 4,15 4,15
14.3.7 Ut Ulleres de protecció antipols. 1,000 1,57 1,57
14.3.8 Ut Pantalla de protecció contra partícules, amb fixació

al cap. 1,000 2,90 2,90
14.3.9 Ut Parell de guants de goma-làtex antitall. 8,000 3,82 30,56
14.3.10 Ut Parell de guants de neoprè. 5,000 2,74 13,70
14.3.11 Ut Parell de guants de nitril groc d'alta resistència. 3,000 3,65 10,95
14.3.12 Ut Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex

amb acabat reflector aluminitzat. 1,000 81,49 81,49
14.3.13 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 13,000 3,11 40,43
14.3.14 Ut Parell de guants d'ús general de pell de boví. 6,000 5,86 35,16
14.3.15 Ut Parell de guants per electricista, aïllants fins a

5.000 V. 4,000 52,57 210,28
14.3.16 Ut Parell de manyoples resistents al foc de fibra de

Nomex aluminitzat. 1,000 60,68 60,68
14.3.17 Ut Protector de mans per punter. 1,000 3,00 3,00
14.3.18 Ut Casc protector auditiu. 6,000 10,15 60,90
14.3.19 Ut Joc de taps antisoroll de silicona. 3,000 1,53 4,59
14.3.20 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera. 2,000 31,56 63,12
14.3.21 Ut Parell de botes d'aigua amb cremallera i folrades. 1,000 42,41 42,41
14.3.22 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera

metàl·lica. 8,000 49,15 393,20
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14.3.23 Ut Parell de botes aïllants. 3,000 41,54 124,62
14.3.24 Ut Parell de polaines per extinció d'incendis. 1,000 69,14 69,14
14.3.25 Ut Parell de plantilles resistents a la perforació. 8,000 7,59 60,72
14.3.26 Ut Granota de treball. 12,000 18,89 226,68
14.3.27 Ut Vestit impermeable de treball, de PVC. 6,000 11,33 67,98
14.3.28 Ut Vestit impermeable de treball, verd tipus enginyer. 3,000 22,87 68,61
14.3.29 Ut Bossa per portar eines. 2,000 25,13 50,26
14.3.30 Ut Pitrall reflectant. 5,000 22,51 112,55
14.3.31 Ut Faixa de protecció lumbar. 5,000 19,35 96,75
14.3.32 Ut Semi-careta antipols, d'un filtre. 1,000 9,33 9,33
14.3.33 Ut Semi-careta antipols, de dos filtres. 1,000 16,57 16,57
14.3.34 Ut Filtre per semi-careta antipols. 6,000 1,01 6,06
14.3.35 Ut Careta per rebutjar antipols FFP1. 1,000 1,32 1,32

Total 14.3.- YI Equips de protecció individual: 2.161,66
14.4.- Medicina preventiva i primers auxilis

14.4.1 Ut Llitera portàtil per evacuacions. 1,000 37,26 37,26
14.4.2 Ut Reconeixement mèdic anual al treballador. 3,000 107,09 321,27

Total 14.4.- YM Medicina preventiva i primers auxilis: 358,53
14.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

14.5.1 Ut Connexió de servei provisional de fontaneria a
caseta prefabricada d'obra. 1,000 107,30 107,30

14.5.2 Ut Connexió de servei provisional de sanejament a
caseta prefabricada d'obra. 1,000 433,03 433,03

14.5.3 Ut Connexió de servei provisional d'electricitat a
caseta prefabricada d'obra. 2,000 183,61 367,22

14.5.4 Ut Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en
obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m!). 12,000 224,42 2.693,04

14.5.5 Ut Lloguer de caseta prefabricada per menjador en
obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m!). 12,000 192,17 2.306,04

14.5.6 Ut Transport de caseta prefabricada d'obra. 2,000 219,42 438,84
14.5.7 Ut Radiador, perxa, banc per 5 persones, mirall,

portarulls, sabonera, eixugamans elèctric en caseta
d'obra per a vestuaris i/o banys. 1,000 134,50 134,50

14.5.8 Ut Radiador, taula per 10 persones, 2 bancs per 5
persones, forn microones, nevera i dipòsit
d'escombraries en caseta d'obra per a menjador. 1,000 294,38 294,38

14.5.9 Ut Hora de neteja i desinfecció de caseta o local
provisional en obra. 76,800 14,13 1.085,18

Total 14.5.- YP Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar: 7.859,53
14.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar

14.6.1 m Cinta bicolor per abalisament. 155,760 1,17 182,24
14.6.2 m Banderola penjant per senyalització. 93,460 2,87 268,23
14.6.3 Ut Con per abalisament de 50 cm d'alçada. 4,000 2,76 11,04
14.6.4 m Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada. 24,000 30,18 724,32
14.6.5 Ut Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 cm,

amb cavallet tubular. 1,000 16,98 16,98
14.6.6 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport. 1,000 13,40 13,40
14.6.7 Ut Placa de senyalització de riscos. 1,000 3,78 3,78

Total 14.6.- YS Senyalitzacions i tancaments del solar: 1.219,99

Total pressupost parcial nº 14 Seguretat i salut: 17.186,97
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Acondicionament del terreny 18.493,24
1.1.- Moviment de terres 7.550,99
1.2.- Xarxa de sanejament horitzontal 8.184,06
1.3.- Anivellament 2.758,19

2 Fonamentacions 37.557,94
2.1.- Regularització 1.260,24
2.2.- Contencions 9.057,16
2.3.- Superficials 25.379,40
2.4.- Travaments 1.861,14

3 Estructures 93.751,09
3.1.- Formigó armat 93.751,09

4 Façanes 100.365,46
4.1.- Fàbriques i extrasdossats 36.835,47
4.2.- Fusteria exterior 35.400,00
4.3.- Defenses en exteriors 17.974,69
4.4.- Acabaments d'exteriors 3.599,42
4.5.- Vidres 6.555,88

5 Particions 32.338,17
5.1.- Armaris 5.581,36
5.2.- Defenses interiors 2.977,31
5.3.- Portes d'entrada a l'habitatge 1.821,52
5.4.- Portes de pas interiors 6.919,66
5.5.- Envans 11.296,71
5.6.- Ajudes 3.741,61

6 Instal·lacions 100.317,91
6.1.- Infrastructura de telecomunicacions 1.815,26
6.2.- Audiovisuals 4.552,42
6.3.- Calefacció, climatització i A.C.S. 52.175,93
6.4.- Elèctriques 11.981,72
6.5.- Fontaneria 5.856,26
6.6.- Il·luminació 300,84
6.7.- Contra incendis 99,98
6.8.- Salubritat 23.535,50

6.8.14.- Conductes d'admissió i extracció per a ventilació 10.217,43
6.8.15.- Ventilació mecànica per a habitatges 6.430,50

7 Aïllaments e impermeabilitzacions 19.241,22
7.1.- Aïllaments 13.741,61

7.1.5.- mitjaneries 803,16
7.1.6.- Soleres en contacte amb el terreny 5.332,02

7.2.- Impermeabilitzacions 5.499,61
8 Cobertes 27.319,51

8.1.- Planes 27.171,10
8.2.- Acabaments 148,41

9 Revestiments 110.129,58
9.1.- Xapats i aplacats 31.201,20
9.2.- Escales 6.492,72
9.3.- Pintures en paraments interiors 8.900,35
9.4.- Pintures sobre suport metàl·lic 510,30
9.5.- Conglomerats tradicionals 6.574,53
9.6.- Sistemes monocapa industrials 9.082,83
9.7.- Terres i paviments 45.049,30
9.8.- Falsos sostres 2.318,35

10 Senyalització i equipament 16.825,50
10.1.- Banys 7.258,20

10.1.1.- Aparells sanitaris 7.258,20
10.2.- Cuines/eixides 9.480,12
10.3.- Indicadors, marcats, retolacions, ... 14,16
10.4.- Zones comuns 73,02

11 Urbanització interior de la parcel·la 76.537,05
11.1.- Clavegueram 4.601,40
11.2.- Il·luminació exterior 15.562,48
11.3.- Jardineria 6.408,32
11.4.- Reg 5.487,61
11.5.- Piscines 21.051,58
11.6.- Tancaments exteriors 21.339,62

11.6.4.- Portes 6.669,96
11.7.- Paviments exteriors 2.086,04

12 Gestió de residus 6.012,29
12.1.- Transport de terres 3.867,73
12.2.- Transport de residus inertes 2.144,56

13 Control de qualitat i assaigs 2.927,79
13.1.- Estructures de formigó 1.316,38
13.2.- Estudis geotècnics 1.611,41

14 Seguretat i salut 17.186,97
14.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 5.504,71
14.2.- Formació 82,55
14.3.- Equips de protecció individual 2.161,66



14.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 358,53
14.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 7.859,53
14.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar 1.219,99

Total .........: 659.003,72

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL TRES EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS.

Habitatge bifamiliar a l'Ametlla

Gerard Rosell Balada



Avaluació-comparació del programa informàtic emprat per a la millora energètica  

i posterior certificació Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat 
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Soluciones Polyfoam®
para aislamiento térmico
Paneles de Poliestireno Extruido (XPS)
Ventajas:
• Elevado nivel de aislamiento térmico
• Ahorro de energía
• Sin CFC ni HCFC
• Muy alta resistencia a la compresión
• Elevada resistencia a la humedad
• Ligero
• Facilidad de manipulación y almacenaje
• Reciclable

aislamiento 
térmico

eficiencia
energética

sostenibilidad

inocuo

alta resistencia 
a la compresión

reciclableprotección frente 
a la humedad

ligereza



Característica Unidad Especificación Norma de
referencia

Conductividad térmica (!D) W/m·K
0,034 (30 a 60 mm)

EN 126670,036 (65 a 100 mm)
Reacción al fuego — Euroclase E EN 13501-1

Tolerancias en espesor (T) mm
-2, +2 (esp. < 50)

EN 823-2, +3 (esp. ! 50)
! 200 (tipo C 3)

Resistencia a compresión ("10) kPa ! 300 (tipo C 4) EN 826
! 500 (tipo C 5)

Estabilidad dimensional a temperatura específica % " 5 EN 1604
Deformación bajo cargo y temperatura % " 5 EN 1605
Resistencia a tracción, perp. a las caras ("mt) kPa ! 200 EN 1607
Absorción de agua por inmersión (Wlt) % " 0,7 EN 12087
Factor de resist.a la difusión del vapor de agua (!) — ! 150 EN 12086

Características técnicas según EN 13164

Soluciones Polyfoam® para aislamiento térmico

DSPOLY/12.09/DD/000

Knauf Insulation S.L.
C/ La Selva 2 - Edificio Géminis
Parque empresarial Mas Blau
E-08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel. : +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28

www.knaufinsulation.es

Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted
dispone contiene la información más reciente. La aplicabilidad no corresponde a ningún tipo de aplicación especial. La garantía y el riesgo en el suministro están sujetos a nuestras condiciones
comerciales estándares.

Producto Cantos Acabado Dimensiones Espesores Aplicación(mm)* (mm)*
Polyfoam C 5 LJ 50, 60, 80 Cubiertas invertidas tráfico rodado,
1250 Liso 600 x 1250 y 100 suelos industriales

y cámaras frigoríficas

Polyfoam C 4 LJ 30, 40, 50 Cubiertas invertidas accesibles
1250 Liso 600 x 1250 60, 80, y 100 y transitables, cubiertas inclinadas

con teja clavada, muros interrados
Polyfoam Canaboard Acanalado 600 x 1250 30, 40, 50, Cubiertas inclinadas
1250 60 y 80 con teja amorterada
Polyfoam C 4 SE Liso 600 x 1250 30, 40, 50, Suelos residenciales1250 60 y 80
Polyfoam C 3 TG Liso 600 x 1250 30, 40, 50, Muros doble hoja,
1250 60 y 80 trasdosados de muros
Polyfoam Revocos Rugoso 600 x 1250 30, 40 y 50 ETICS 
C 3 SE 1250 (aislamiento exterior de fachadas)

Polyfoam C 3 TG 30, 40, 50, Muros doble hoja, trasdosados
2500 Liso 600 x 2500 60, 80, y 100 de muros, falsos techos

naves agropecuarias

Polyfoam C 3 TG 30, 40, 50, Muros doble hoja, trasdosados
2600 Liso 600 x 2600 60 y 80 de muros, falsos techos

naves agropecuarias
* No dude contactar con nuestro responsable de zona para disponibilidad y plazo de entrega de otros espesores y dimensiones.

Gama de productos

Otras características técnicas Unidad Especificación
Coeficiente de dilatación lineal mm/m·K " 0,07
Capacidad térmica kJ/kg·K 1,4
Capilaridad Nula
Temperaturas límites de uso °C -60 / +75

Códigos de designación
Polyfoam C 3: XPS–EN 13164–T1–CS(10/Y)200–DS(T+)–DLT(2)5–TR200–WL(T)0,7–MU150
Polyfoam C 4: XPS–EN 13164–T1–CS(10/Y)300–DS(T+)–DLT(2)5–TR200–WL(T)0,7–MU150
Polyfoam C 5: XPS–EN 13164–T1–CS(10/Y)500–DS(T+)–DLT(2)5–TR200–WL(T)0,7–MU150



ISOLAR NEUTRALUX®
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ISOLAR NEUTRALUX® es un doble acristalamiento aislante cuyo
vidrio interior es un vidrio de baja emisividad con la propiedad de
aumentar considerablemente el aislamiento térmico al impedir
en gran medida la transmisión energética.

Este vidrio especial está dotado en su superficie de una capa neutra de metales
nobles, principalmente plata, de unas millonésimas de milímetro de espesor. 

El proceso por el que se aplica esta capa sobre el vidrio se realiza en una cámara de
alto vacío conocida con el nombre de magnetrón. Debido a la alta sensibilidad de la
capa NEUTRALUX®, antes de ensamblar el vidrio tratado en el doble acristalamiento
es preciso realizar un proceso previo consistente en retirar parte de esa capa del
borde del vidrio (desbordeado perimetral); de esta forma se evita la oxidación de la
capa y se asegura la óptima adherencia del sellante con el vidrio.

ISOLAR NEUTRALUX® puede alcanzar un coeficiente U equiparable al de un muro de
ladrillo de 30 cm de espesor y, sin embargo, gracias a su alta transparencia, apenas
se distigue visualmente de los acristalamientos aislantes tradicionales. ISOLAR NEU-
TRALUX® está recomendado especialmente para zonas con temperaturas bajas ya
que consigue reducir el intercambio energético entre el interior y el exterior del acris-
talamiento favoreciendo así el ahorro en calefacción. Aproximadamente las 2/3 par-
tes de la radiación energética son aprovechadas en el interior de la vivienda; la ener-
gía solar permanece en el interior después de transformarse en calor, actuando de
esta forma como una calefacción gratuita.

En los acristalamientos ISOLAR NEUTRALUX® la cara tratada debe colocarse en el
vidrio interior y orientada hacia el interior de la cámara (cara 3). 

Vidrios

Perfil separador

Primer sellante (Butilo)

Segundo sellante (Poliuretano o silicona)

Cámara de aire

Tamiz molecular (Deshidratante)

Capa metálica

Marca en el vidrio



ISOLAR NEUTRALUX®-S es el acristalamiento aislante pensado
para las zonas cálidas o muy expuestas a los rayos solares.

La capa metálica NEUTRALUX®-S incorpora, además de un alto contenido en plata,
otros óxidos metálicos que aumentan su poder de reflexión. 

La posición correcta para la capa NEUTRALUX®-S es en el vidrio exterior y orientada
hacia la cámara (cara 2). NEUTRALUX®-S, además de evitar el intercambio de radia-
ciones térmicas entre los dos vidrios reduciendo así la transmisión de calor a través
del acristalamiento, consigue reducir la entrada de energía solar disminuyendo de
esta forma el Factor Solar. NEUTRALUX®-S consigue que sólo la mitad de la energía
traspase el acristalamiento y llegue al interior del edificio. La consecuencia inmedia-
ta es un incremento en el ahorro de energía (refrigeración en verano y calefacción
en invierno) favoreciendo así el cuidado del Medio Ambiente. 

ISOLAR NEUTRALUX® -SISOLAR NEUTRALUX®



Ahorro Energético

Con los acristalamientos ISOLAR NEUTRALUX® e ISOLAR NEUTRA-
LUX®-S se alcanzan importantes ventajas en ahorro de energía. 

Esto es debido a que el coeficiente U ó K del conjuto es muy reducido, aproximada-
mente de 1,4 Kcal / hm2 ºC. 

A continuación mostramos un cálculo comparativo del ahorro de energía que conse-
guiríamos instalando un acristalamiento ISOLAR® GLAS e instalando ISOLAR NEUTRA-
LUX®. Para ello tomaremos como datos de partida la siguiente información:

- Vivienda con 10 m2 de ventanas.
- Periodo de tiempo correspondiente a los meses más fríos del año (noviembre a
marzo).
- Consideración de una calefacción de gas natural.
- Precio del gas: 0,000056 !/Kcal.
- Temperatura interior: 22 ºC
- Temperatura exterior: 8 ºC

Hallaremos el consumo energético con ambos acristalamientos y al final calcularemos
la diferencia; ese será nuestro ahorro de energía.

Consumo energético (CE) = Coeficiente U ó K x h x m2 x ºC

- ISOLAR® GLAS
CE1 = 2,4 Kcal/hm2ºC x 3.600 h x 10 m2 x 14 ºC = 1.209.600 Kcal
Consumo monetario = 1.209.600 Kcal x 0,000056 !/Kcal = 67,73 !

- ISOLAR NEUTRALUX®

CE2 = 1,4 Kcal/hm2ºC x 3.600 h x 10 m2 x 14 ºC = 705.600 Kcal
Consumo monetario = 705.600 Kcal x 0,000056 !/Kcal. = 39,51 !

Ahorro de energía = 67,73 ! - 39,51 ! = 28,22 !
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INFORMACIÓN TÉCNICA

FLOAT INCOLORO 4 mm

ISOLAR® GLAS 4 / 12 / 4 

ISOLAR 4 / 12 / 4 NEUTRALUX®

ISOLAR NEUTRALUX®-S 4 / 12 / 4

90

82

80

74

83

69

53

48

5.7

2.8

1.6

1.6

85

75

62

53

4.9

2.4

1.4

1.4

28

30

30

30

TIPO DE VIDRIO !v
T.L.(%)

!e
T.E.(%)

g

F.S.(%)

U

(W/m2K)

K

(Kcal/hm2ºC)

Atenuación
acústica (dB)
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VMC VIVIENDAS UNIFAMILIARES
RECUPERADORES DE CALOR

AKOR Grupo de ventilación que asegura la 

renovación permanente del aire en

viviendas unifamiliares y la recuperación 

de una parte importante del calor del aire

extraído gracias al sistema de flujos 

cruzados. Se conecta a bocas de extracción

de láminas fijas. El aire recuperado se 

introduce en las estancias a través de bocas

de impulsión.

Equipado con dos ventiladores centrífugos

para impulsión y extracción y dos motores

230V-50Hz, Clase B, con un consumo 

eléctrico muy bajo, concebidos para 

funcionamiento continuo.

• Caja monobloque compacta, integrada

por elementos fácilmente desmontables.

• 4 Embocaduras de aspiración de 

Ø80 mm para ventilar baños y aseos.

• 1 Embocadura de aspiración de 

Ø125 mm para la ventilación de la cocina.

• 1 Embocadura de descarga de Ø150 mm

para la evacuación de aire viciado al exte-

rior.

• Caja de bornes para conectar el cable de

alimentación.
Componentes fácilmente des-

montables

Características técnicas
Modelo Tensión Potencia absorbida Conmutador 2 V Peso

descarga libre Extracción / Impulsión
(V) (W) (Kg)

AKOR T3/T7 230 115 1 15

AKOR GD 230 270 1 16

Configuración constructiva

Intercambiador de calor de

corrientes cruzadas, fabricado

con láminas de polipropileno

Embocaduras con juntas de

estanqueidad

Aislamiento térmico en fibra de

vidrio

A P L I C A C I O N E S

VMC
unifamiliar

V
M

C
A

K
O

R

NOVEDAD

0 041172 405088
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Dimensiones (mm) Curvas características

34
0

780

27
5

56
0

67
0

485
DESCARGA

AIRE NUEVO
Ø150

IMPULSIÓN
Ø150

Aislamiento exterior

Panel
aislante

EXTRACCIÓN
1 Ø125
4 Ø80

Ø 150

Bastidor de deshielo ABE
Permite evitar el hielo de las condensaciones
del aire extraído en el intercambiador de pla-
cas. Fabricado en chapa de acero galvaniza-
do y provisto de abrazaderas de polietileno.
Posee una resistencia de calor de 500W y ter-
mostatos de regulación.

Batería de calefacción ABE/CORIS
Permite aumentar la temperatura del aire insu-
flado. Posee una resistencia de calor con una
potencia de 500W y termostatos de regulación.

Accesorios

T Modelo Ø (mm)
ABE AKOR D0.5 150

T Modelo Ø (mm)
ABE AKOR/CORIS 150



V
M

C
A

K
O

R

539

Accesorios
Boca de impulsión CD
Destinada a la introducción de aire en vivien-
das individuales. Se puede instalar en pared,
techo, falso techo recta o acodada.
Ø60 mm

150 mm

Toma de aire 
bajo tejado

Boca de aspiración BOA/BOAC

150 mm

Toma de aire
sobre muro

Derivaciones

Plenum AKOR
10 embocaduras de aspiración
de Ø 60 mm.
Embocadura de descarga de
Ø 150 mm.
5 tapones.

Conmutador doble flujo AKOR
(Extracción/Impulsión)
2 posiciones de extracción.
2 posiciones de impulsión.

Sombrerete de
tejado CT-150

Red de distribución por derivaciones

Ø A

Ø D Ø BØ C

Ø 60
Ø 125 Ø 125 Ø 150

maxi 6 m maxi 12 m

DERIV 150/125 PDERIV 125/60-60 PDERIV 125/60 P

Ø
150

CD

Ø 150

Ø
150

DERIV 150/125 P

DERIV 125/60 PDERIV 125/60-60 P

DERIV 125/60 PDERIV 125/60-60 P

maxi 6 m

T Modelo Ø (mm)
BOA 80 80
BOAC 80 80
BOA 125 125
BOAC 125 125

T Modelo Ø A (mm) Ø B (mm) Ø C (mm) Ø D (mm)
DERIV 80-80 P 80 80 80
DERIV 125-60-60-125 P 125 60 60 125
DERIV 125-60-60-60 P 125 60 60 60
DERIV 150-125-125 P 150 125 125
DERIV 150-60-60-125 P 150 60 60 125

AIRE NUEVO

AIRE INTERIORAIRE INTERIOR

EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN

AIRE NUEVO
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ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA 
TRANSMITANCIATÉRMICA POR EL MÉTODO DE CAJA 

CALIENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETICIONARIO: CARPINTERÍA LLODIANA, S.A.    
DIRECCION: C/ VITORIA Nº17. LLODIO (ÁLAVA).     
Ref. Lab.: MV56163    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ENSAYO TRANSMITANCIA 
TÉRMICA DEL MARCO/PERFIL  

S/UNE-EN ISO 12412-2:2005  
MODELO SUPER-CONFORT 

 
 
 
 
 

 
 
 

Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ENSATEC, S.L. 
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1.- SUMARIO 
 

 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE TRANSMITANCIA 
TÉRMICA POR EL MÉTODO DE LA CAJA CALIENTE 

 Norma de Ensayo: 
UNE-EN 12412-2:2005. Eficiencia 
Térmica de ventanas, puertas y 
persianas. Determinación de la 
transmitancia térmica mediante el 
método de la caja caliente. Parte 2: 
Marcos. 

 
 

Empresa  CARPINTERÍA LLODIANA, S.A. 
 
C/ VITORIA Nº17. 
LLODIO (ÁLAVA). 
 

 Sección 
 
 

 
 

 

Producto  Marco de ventana mixta abatible de giro vertical 
y horizontal inferior practicable al interior de 
dos hojas derecha. 
 

 

Fabricante  CARPINTERÍA LLODIANA, S.A. 
 

 

Modelo  SERIE: SUPER-CONFORT 
 

 

Dimensiones 
(AnxAl) 

 1230 mm X 1480 mm 
 

 

Material  Ext: Aluminio / Int: Pino 
 

 

Material de 
Rotura 

 -  

Fecha de Ensayo  29/06/2011 
 

 

    
    

Transmitancia Térmica Normalizada  
Uf 1,0 W/(m2K)  

   
   
   

   
   

 
                                                                                                       Navarrete a 5 de julio de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oscar Ruiz Chicote                                                      Luis García Viguera  
Responsable de. Área                                                         Responsable Departamento  
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2.- ANTECEDENTES 
A solicitud de CARPINTERÍA LLODIANA, S.A. se ha realizado un ensayo para la 

determinación de la transmitancia térmica por el método de caja caliente en un marco/perfil de 
ventana modelo SERIE: SUPER-CONFORT, según la norma UNE-EN ISO 12412-2:2005 
 
3.- OBJETO 

El presente informe tiene por objeto determinar la transmitancia térmica del marco de 
ventana modelo SERIE: SUPER-CONFORT, por el método de la caja caliente.  
La ventana objeto de ensayo ha sido fabricada por la empresa CARPINTERÍA LLODIANA, S.A. 

 
4. - DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta las siguientes normas: 

- UNE-EN ISO 12412-2:2005. Eficiencia térmica de ventanas, puertas y persianas. 
Determinación de la transmitancia térmica mediante el método de la caja caliente. Parte 2: 
Marcos. 
- UNE 92 204:1995. Aislamiento térmico. Determinación de las propiedades de transmisión 
térmica en régimen estacionario. Método de la caja caliente guardada y calibrada. 
 

5.- ALCANCE 
El alcance de este informe se ciñe a la ventana con las siguientes características: 
 
DEFINICION DE LA MUESTRA 
 
Definición: Marco de ventana mixta abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al 
interior de  de dos hojas derecha. 
Material: Ext: Aluminio / Int: Pino. 
Protección Superficie: Ext: Lacado Blanco / Int: Barniz.  
Modelo: SERIE: SUPER-CONFORT 
Ancho x Alto total (m): 1,230 x 1,480 
Superficie Total (m2): 1,820 
Espesor de la probeta (mm): 105 
Material Relleno Aislante: XPS   = 0,030 
Referencia Laboratorio: MV56163 Fecha Abastecimiento: 28/06/11 
Fecha Inicio Análisis: 28/06/11  Fecha Fin Análisis: 29/06/11 
 
DETALLE CONSTRUCTIVO 
 
Corte Cerco: A inglete.               Ensamble cerco: Ext: Escuadra a presión / Int: Almillado. 
Corte Hoja: A inglete.                 Ensamble hoja: Ext: Escuadra a presión / Int: Almillado. 
 
HERRAJES 
 
Maniobra: 2 pernios en cada hoja / Compás / Cremona. 
Enlace: Falleba con 5 puntos de cierre metálicos tipo bulón excéntrico. En batiente: central  
amarrado al perfil inversor. En travesaño superior e inferior: parte izquierda y en montante lateral 
derecho: superior y central. Palanca de rebajo, en hoja pasiva con 2 puntos de cierre: superior e 
inferior metálicos tipo bulón excéntrico. En montante lateral izquierdo: 1 cierre central tipo uña 
metálica. 
Encuentros de cierre metálicos. 
Accesorios: Superpuestos. 
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JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
Perfil EPDM 
Cerco de aluminio: Junta exterior en travesaño superior con un corte central de 85 mm para 
descompresión, travesaño inferior y montantes laterales. Cerco de madera: junta exterior en 
travesaño superior, inferior y montantes laterales. 
Hojas: Junta interior en travesaños superiores, inferiores, montantes laterales, batiente y durmiente. 
Junta exterior y central en el perfil inversor. 
 
COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 
 
Desagües: 5 orificios de Ø 6 mm en canal de desagüe, acceso directo a 5 orificios de Ø 6 mm en 
travesaño inferior del cerco de aluminio, para evacuación al exterior del canal de desagüe. 
 

 
6 - EQUIPOS EMPLEADOS 
Los equipos utilizados durante el ensayo son los siguientes: 
 
PV1926  Conjunto de termopares. 
PV1927  Sonda de Velocidad lado caliente (interior). 
PV1928  Sonda de Velocidad lado frío (exterior). 
PV1929  Sonda de Humedad lado caliente (interior). 
PV1930  Sonda de Humedad lado frío (interior). 
PV1931  Armario de Control 
FL1764  Regla Flexible de Trazos. 
PV1806  Sala Térmica 
PV1807  Panel Circundante 
 
7. - DESARROLLO 
 
La determinación del coeficiente de transmisión térmica de la probeta se realiza con una diferencia 
de temperatura entre el lado caliente y frío de 20 ± 2 ºC.  
Una vez alcanzado el régimen estacionario, se procede a tomar las medidas de las diferentes 
temperaturas, así como la humedad y velocidad, en ambos lados frío y  caliente. 
Posteriormente se efectúan los cálculos necesarios para obtener la transmisión térmica U. 
La probeta es colocada en el hueco del panel circundante dejado expresamente para ello y son 
selladas con masilla o cinta no metálica las holguras entre la probeta y el panel circundante. 
El procedimiento de esta norma incluye una corrección para el flujo de calor en el borde periférico.
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8 - CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

Figura D.1-Resistencia Térmica del Panel Circundante, Rsur

y = -0,0301x + 7,1534
R2 = 0,9795

6,2
6,3
6,4
6,5
6,6

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
Temperatura media del Panel Circundante, ºC

R
su

r, 
m

2 ·K
/W

 

Figura D.2-Resistencia Térmica Superficial Total, Rs,tot

y = -0,083Ln(x) + 0,441
R2 = 0,9309

0,000
0,100
0,200
0,300
0,400

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00
Densidad de la relación de flujo de calor q, W/m 2

R s
,t,

 m
2 ·K
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Figura D.3-Fracción de Convección, Fc
y = 0,0095x + 0,3849

R2 = 0,2822

y = 0,0058x + 0,2899
R2 = 0,2066
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9.- RESULTADOS 
 

Peticionario : CARPINTERÍA LLODIANA, S.A. 
Muestra :  Marco de ventana mixta abatible de giro vertical y 

horizontal inferior practicable al interior de dos hojas 
derecha. 

Modelo :  SERIE: SUPER-CONFORT 
Fecha Inicio Ensayo : 28/06/2011 Fecha Fin Ensayo: 29/06/2011 
Referencia Lab : MV56163 

 
 Datos del ensayo: 
 

 Lado Caliente  
(Interior) ºC 

Lado Frío 
(Exterior) ºC 

AIRE ( c) : 20,0 0,5 
DEFLECTOR (  19,0 1,1 
PANEL DESPLEGADO ( ) - 0,8 
PANEL CIRCUNDANTE ( ) 19,6 1,6 
PROBETA ( ) 20,3 0,5 

 
 Lado Caliente  Lado Frío 
FLUJO AIRE (m/s) : 0,3  1,7 
DIRECCIÓN FLUJO AIRE: Descendente Ascendente 

 
DIFERENCIA DE TEMPERATURA  19,5 ºC 
TIEMPO TOTAL ENSAYO (Horas) 8 H 30 MIN. 
TIEMPO ESTABILIZACION (Horas) 3 
POTENCIA INTRODUCIDA ( ) 49,812 W 

 
Resultados del ensayo: 

 
Incertidumbre de la medición ( ) 0,06 (W/m2K) 
TRANSMITANCIA TÉRMICA NORMALIZADA (Uf) 0,97 (W/m2K) 

 Uw= Ust 
 
 

Uf 1,0 (W/m2K) 
 
 
ENSATEC. dispone de los detalles del rango de las calibraciones, curvas de calibración o funciones de 
calibración analíticas, a solicitud del peticionario. 
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ANEXO I . Secciones, despieces y documentación fotográfica. 
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Documento Nº 225673 
 

 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE TRANSMITANCIA 
TÉRMICA POR EL MÉTODO DE LA CAJA CALIENTE 

 Norma de Ensayo: 
UNE-EN 12412-2:2005. Eficiencia 
Térmica de ventanas, puertas y 
persianas. Determinación de la 
transmitancia térmica mediante el 
método de la caja caliente. Parte 2: 
Marcos 

 
 

Empresa  CARPINTERÍA LLODIANA, S.A. 
C/ VITORIA Nº17. 
LLODIO (ÁLAVA). 
 

 Sección 
   

 
 
 
 

 
 

Producto  Marco de ventana mixta abatible de giro vertical y 
horizontal inferior practicable al interior de dos hojas 
derecha. 
 

 

Fabricante   CARPINTERÍA LLODIANA, S.A. 
 

 

Modelo  SERIE: SUPER-CONFORT 
 

 

Dimensiones 
(AnxAl) 

 1230 mm X 1480 mm 
 

 

Material  Ext: Aluminio / Int: Pino 
 

 

Material de 
Rotura 

 - 
 

 

Fecha de 
Ensayo 

 29/06/2011 
 

 

    
    

Transmitancia Térmica Normalizada  
Uf 1,0 W/(m2K) 

 

   
   
   
   

   
 

 
 
 
 
 
 
                                                             José Alvarez Burgué 
                                                             Director Técnico  
 

        El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 225673. 
        Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es 
        imprescindible disponer de la documentación referida. 
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Nº : 2013 P 020

CLIENTE:
DIRECCION:

Fax: 94 672 58 64 POBLACIÓN:
TLFN:

E-MAIL

PRESUPUESTO FECHA: 08/05/2013 AUTOR : OSKAR

UNIDADES: 1 1 1 1
REF: V1 V2 V3 V4

TIPO VENT: Super-Confort Super-Confort Super-Confort Super-Confort
MADERA Pino Lam Pino Lam Pino Lam Pino Lam
ALUMINIO RAL Std RAL Std RAL Std RAL Std
ALTURA 2.000 2.400 2.700 2.700

ANCHURA 900 900 2.850 1.780
Precio VENTANA 583,00 !       684,00 !       1.840,00 !    1.310,00 !    

MODELO Oscilo Oscilo Oscilo Oscilo
Incremento Mod -  !             -  !             -  !             -  !             -  !             -  !             -  !             -  !             -  !             

ACABADO Lacado Lacado Lacado Lacado
VIDRIO TPX NL-NL A TPX NL-NL A TPX NL-NL A TPX NL-NL A
Precio 108,00 !    172,00 !    554,00 !    288,00 !    -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         
CAJON

Ancho Cajon
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         

Recogedor
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         

PERSIANA
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         
JAMBA
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         

RETICULA
Precio 

ANGULO
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         

CONTRAVENT
Precio 

PREMARCO
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         

VIERTEAGUAS
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         

REMATE EXT.
Precio -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         -  !         

COL. PASSIV 232,00 !    264,00 390,00 358,00
DESESCOMBRO

INC 3+3 45,00 62,00 184,00 115,00

PRECIO UNIDAD 968,00 ! 1.182,00 ! 2.968,00 ! 2.071,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

CANTIDAD 1          1          1          1          -        -        -        -        -        
TOTAL 968,00 !       1.182,00 !    2.968,00 !    2.071,00 !              

TOTAL B.I.= IVA % 21% TOTAL=

Tlfn: 94 672 24 58
e-mail: info@llodiana.com

GERARD ROSELL

***  La validez de este presupuesto es de 30 días ****           ***Portes no incluidos en pedidos inferiores a 6.000,00***

8.698,69 !              

VENTANA SUPER-CONFORT Uf 0,97,CON VIDRIO Ug 0,5. TOTAL Uw 0,83

1.509,69 !                  
OBSERVACIONES          

7.189,00 !              

PROYECTO FINAL DE GRADO

gerard.grb@gmail.comwww.ventaclim.com

Página  1 
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Captadores solares Helioplan

Saunier Duval produce en su fábrica de Nantes (Francia) todos 
los captadores Helioplan tanto para sistemas presurizados 
como drain back. 

La nueva planta de captadores se inauguró en septiembre de 
2009, ubicada junto a la ya existente planta de calderas, se ha 
diseñado para fabricar de forma casi automatizada captadores 
de altas prestaciones con los más altos estándares de calidad.

Con una capacidad de producción de 125.000 captadores al 
año, 1 captador producido cada 2 minutos, Saunier Duval ad-
quiere el compromiso de fabricar captadores con el más alto 
nivel de calidad y efi ciencia a un precio razonable para nuestros 
clientes. 
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Montaje más sencillo

Imagen

Superfi cie de absorción

Además del absorbedor, también el marco y la cubierta trase-
ra son de aluminio. Esto es positivo no sólo para la durabili-
dad del captador sino que reduce signifi cativamente el peso 
(aunque los captadores han aumentado su superfi cie en com-
paración con los modelos anteriores, el peso ha disminuido). 

Esto facilita el manejo durante el montaje. Al mismo tiempo, 
el sistema de montaje ha sido completamente renovado, de 
forma que el tiempo de montaje se reduce en un 50%.

La lámina de aluminio tiene un 
tratamiento superfi cial altamente 
selectivo: poco peso y gran ab-
sorbancia.

Junto a los datos puramente técnicos, es sumamente impor-
tante la imagen del captador sobre el tejado. Los captadores 
deben ser una parte homogénea de la superfi cie del tejado y 
no deben parecer un cuerpo extraño a este. Los nuevos cap-
tadores de Saunier Duval ofrecen las siguientes ventajas al 
respecto:

· Superfi cie de tejado homogénea
· Montaje innovador en el tejado
· Montaje simplifi cado integrado en el tejado con una inte-

gración armónica en el tejado
· Nuevo sistema de montaje que acorta considerablemente 

el tiempo de montaje
 · Los captadores se deslizan uno junto al otro con precisión 
 · La conexión hidráulica entre captadores no precisa de tornillos
· Sistema de conexionado intercambiable
· Superfi cie de captador aumentada a 2,51 m! (superfi cie 

bruta) y 2,35 m! (superfi cie de apertura)
· Producción propia con la más moderna técnica de automa-

tización y de soldado con láser
· Aumento de la fl exibilidad debido a la disponibilidad de 

modelos verticales y horizontales

Absorbedor SRV/H Absorbedor SCV

1. Vidrio solar de seguridad de 3,2 mm

2. Absorbedor de aluminio con tratamiento altamente selectivo

3. Tubería de cobre soldado al absorbedor mediante soldadura laser 

4. Marco de aluminio 

5. Aislamiento trasero mineral (40 mm)

6. Panel trasero de aluminio

!

"

#
$

%

&

Captadores solares - características generales
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Captadores solares Helioplan

Etiqueta del captador

Soldadura láser del absorbedor

Cada captador fabricado por Saunier Duval tiene una etiqueta. 
Sobre la etiqueta vienen aclaraciones sobre el captador, así 
como el código de barras y el número de serie. Estos dos núme-
ros hacen que cada unidad sea inconfundible y de esta forma 

trazable. Además en la etiqueta se muestra el lugar de fabrica-
ción. De esta forma se asegura la calidad y se facilita la comuni-
cación entre Saunier Duval y el cliente. 

Es la última técnología de unión de los materiales 
aluminio y cobre:

· Resistente a altas temperaturas
· Larga vida útil
· Excelente diseño del absorbedor
· Elevada conductividad térmica
· Soldadura de doble punteado láser

AG = Área bruta del captador

VF = Volumen

m = Peso en vacío

A = Dimensiones

Qmax = Potencia del captador

tstgf = Temperatura de estancamiento 

   (I =1000 W/m! y 30°C)

Pmax = Presión máxima

Punteado (doble) en el tubo absorbedor Punteado (doble) en el tubo colector

Marcado CE Nomenclatura del productoSolar Keymark Por favor, lea el manual
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Rendimiento
de los captadores

Pérdida de carga
de los captadores

Helioplan SRV 2.3 Helioplan SRH 2.3

Referencia 0010008905 0010008906

Tipo instalación Vertical Horizontal

Área de absorción m2 2,327
Área de apertura m2 2,352
Área total m2 2,51
Dimensiones HxLxD mm 2.033 x 1.233 x 80
Peso Kg 38
Volumen L 1,85 2,16

Temperatura máxima
estancamiento

oC 210

Presión máxima bar 10
Absorbedor mm Aluminio (tratamiento selectivo al vacío)

Tratamineto selectivo
Altamente selectivo (azul)

%  = 0,94
%  = 0,05

Cubierta de vidrio mm 3,2
Tipo de vidrio Vidrio solar de seguridad (bajo contenido en hierro)
Transmisión %  = 91

Aislamiento trasero
mm 40
W/m2K  = 0,035
Kg/m3  = 55

Superfi cie de absorción
Rendimiento 0,798 0,810
Pérdidas K1 W/m2K 2,440 3,355
Pérdidas K2 W/m2K2 0,050 0,024

Superfi cie de apertura
Rendimiento 0,790 0,801
Pérdidas K1 W/m2K 2,414 3,320
Pérdidas K2 W/m2K2 0,049 0,023

Captadores planos serie SR

SRV 2.3

SRV 2.3

SRH 2.3

SRH 2.3

0 50 100 150 200 250 300 350

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Datos técnicos SRH / SRV / SCV

NOTA: Todos los captadores Saunier Duval pueden trabajar tanto en Low:Flow como en High:Flow
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Captadores solares Helioplan

Rendimiento
del captador

Pérdida de carga
del captador

Helioplan SCV 2.3

Referencia 0010010039

Tipo instalación Vertical

Área de absorción m2 2,327
Área de apertura m2 2,352
Área total m2 2,51
Dimensiones HxLxD mm 2.033 x 1.233 x 80
Peso Kg 38
Volumen L 1,34

Temperatura máxima
estancamiento

oC 190

Presión máxima bar 10
Absorbedor mm Aluminio (tratamiento selectivo al vacío)

Tratamineto selectivo
Altamente selectivo (azul)

%  = 0,94
%  = 0,05

Cubierta de vidrio mm 3,2
Tipo de vidrio Vidrio solar de seguridad (bajo contenido en hierro)
Transmisión %  = 91

Aislamiento trasero
mm 40
W/m2K  = 0,035
Kg/m3  = 55

Superfi cie de absorción
Rendimiento 0,736
Pérdidas K1 W/m2K 2,834
Pérdidas K2 W/m2K2 0,056

Superfi cie de apertura
Rendimiento 0,729
Pérdidas K1 W/m2K 2,804
Pérdidas K2 W/m2K2 0,055

Captador plano serie SCV

0 50 100 150 200 250 300 350

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

NOTA: Todos los captadores Saunier Duval pueden trabajar tanto en Low:Flow como en High:Flow
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Los accesorios de montaje que acom-
pañan a los nuevos captadores Saunier 
Duval están pensados para facilitar al 
máximo la labor del instalador. Rapidez, 
sencillez y calidad, estos son los tres 
principales factores que se han tenido 
en cuenta a la hora de diseñarlos.

1. Montaje sobre tejado inclinado
2. Montaje intejadro en tejado
3. Montaje sobre terraza

Soportes de instalación en terraza
Enteramente fabricados en aluminio e instalables tanto con captadores verticales como horizontales, Saunier Duval ofrece 2 
gamas de soportes.

Rediseñados y pensados para que su instalación sea rápida y 
sencilla para el instalador pero a la vez aporten  una robustez 
sin igual al campo de captadores. Estos soportes se utilizan 
para instalaciones presurizadas, y se incluyen en los siste-

Nuevos soportes tipo 1

VENTAJAS DEL SOPORTE

El nuevo soporte de Saunier Duval ofrece 3 posibi-
lidades de inclinación (30O, 45O y 60 O) ajustando el 
bastidor trasero telescópico y manteniendo la mis-
ma distancia entre las fi jaciones al suelo.

1. Versatibilidad y rapidez de instalación

mas drain back (Helioset) y en soluciones paquetizadas (He-
lioconcept).
El nuevo soporte de Saunier Duval ofrece tres posibilidades 
para fi jar los marcos en el suelo.

Tres variantes - sólo una dimensión de distancia

Sin accesorio adicional
Incluidos los tornillos de fi jación
Para fi jar el soporte a un tejado de hormigón

Con bancada de piedra (opcional, ver tarifa)
Incluidos los tornillos de fi jación
Para fi jar el soporte a las bancadas de piedra
(no sumministradas)

Con marco de carga y piedras de carga
(opcional, ver tarifa)
Para fi jar el soporte al marco de carga y añadir las 
piedras de carga (no sumministradas)

Accesorios de montaje

NUEVO

!

"

#
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Captadores solares Helioplan

Soportes tipo 2

Saunier Duval ofrece una segunda gama de soportes para 
instalación en terraza más económica.

Fabricados con acero inoxidable y aluminio y disponibles 
para captadores SRH / SRV / SCV. Máxima versatilidad al 
menor precio.

El doble perfi l trasero telescópico y el travesaño horizontal 
fi jan la inclinación del soporte. También se entregan los tor-
nillos de fi jación al suelo especialmente diseñados por nues-

tro departamento de I + D. Todos estos elementos dan una 
robustez sin igual al soporte.

2. Máxima resistencia

3. La instalación es más rápida y sencilla de realizar.
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Dimensionamiento de un campo de captadores con soporte para terraza tipo 1
A continuación indicamos las medidas de 
un campo de captadores en función del nú-
mero de captadores y del tipo de captador 
(horizontal o vertical).

C

C

F

D

E
A

I

I
B

Número de
capatdores

solares
A1

30O 45O 60O

C D1 E1 I
B F B F B F

SR
H

1 1770

881 18972 1165 22762 1373 24462 1304

- -

50 a 200

2 3800

1900

-

3 5863

2063

4 7926

5 9989

6 12052

7 14115

8 16718

9 18241

10 20304

11 22367

12 24430

Número de
capatdores

solares
A1

30O 45O 60O

C D1 E1 I
B F B F B F

SC
V 

/ 
SR

V

1 970

1280 29272 1731 36662 2065 40192 2034

- -

50 a 200

2 2200

1100

-

3 3463

1263

4 4726

5 5989

6 7252

7 8515

8 9778

9 11041

10 12304

11 13567

12 14830

(1) La cota A puede variar en función de las cotas D y E de ± 50 mm
(2) Sol raso a 20O (sol de invierno). Varía en función de la latitud, compruebe este valor según su región. Atención a las sombras de los obstáculos que lo rodean

(1) La cota A puede variar en función de las cotas D y E de ± 50 mm
(2) Sol raso a 20O (sol de invierno). Varía en función de la latitud, compruebe este valor según su región. Atención a las sombras de los obstáculos que lo rodean

NOTA: Con baterías de captadores con tomas al mismo lado, el número máximo de captadores por batería es de 5
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Dimensionamiento de un campo de captadores con soporte para terraza tipo 2
A continuación indicamos 
las medidas de un campo 
de captadores en función 
del número de captadores 
y del tipo de captador (ho-
rizontal o vertical).

Captadores solares Helioplan

Número de
capatdores

solares

B 20O 30O 40O 45O

D1 E1 I
A1 C F G H C F G H C F G H C F G H

SR
H

1 1916

15
00

15
55

2

24
92

25
51

15
00

20
90

2

24
92

25
51

17
53

19
50

2

26
52

27
07

15
00

26
70

2

24
92

25
51

- -

40

2 3980
19

90
-

3 6043

20
63

4 8106

5 10169

6 12232

7 14285

8 16358

9 18421

10 20484

11 22547

12 24610

Número de
capatdores

solares

B 20O 30O 40O 45O

D1 E1 I
A1 C F G H C F G H C F G H C F G H

SC
V 

/ 
SR

V

1 1116

23
00

22
60

2

25
90

26
24

23
00

30
80

2

25
90

26
24

27
00

34
00

2

29
51

29
81

23
00

40
10

2

25
90

26
24

- -

40

2 2380

11
90

-

3 3643

12
63

4 4906

5 6169

6 7432

7 8695

8 9958

9 11221

10 14484

11 13747

12 15010

(1) La cota A puede variar en función de las cotas D y E de ± 50 mm
(2) Sol raso a 20O (sol de invierno). Varía en función de la latitud, compruebe este valor según su región. Atención a las sombras de los obstáculos que lo rodean.

(1) La cota A puede variar en función de las cotas D y E de ± 50 mm
(2) Sol raso a 20O (sol de invierno). Varía en función de la latitud, compruebe este valor según su región. Atención a las sombras de los obstáculos que lo rodean.

NOTA: Con baterías de captadores con tomas al mismo lado, el número máximo de captadores por batería es de 5
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Helioconcept

Datos técnicos

150 FM1 150 TM1-P 150 TM1-S 150 TM1-SB

Referencia 0020153443 0020153444 0020153445 0020153446

Capacidad L 150 150 150 150
Nº Captadores 1 1 1 1
Vaso de expansión L 18 18 18 18
Montaje Cubierta plana Teja árabe Teja plana Montaje universal

200 FM1 200 TM1-P 200 TM1-S 200 TM1-SB

Referencia 0020153447 0020153448 0020153449 0020153450

Capacidad L 200 200 200 200
Nº Captadores 1 1 1 1
Vaso de expansión L 18 18 18 18
Montaje Cubierta plana Teja árabe Teja plana Montaje universal

300 FM2 300 TM2-P 300 TM2-S 300 TM2-SB

Referencia 0020153451 0020153452 0020153453 0020153454

Capacidad L 300 300 300 300
Nº Captadores 2 2 2 2
Vaso de expansión L 18 18 18 18
Montaje Cubierta plana Teja árabe Teja plana Montaje universal

400 FM3 400 TM3-P 400 TM3-S 400 TM3-SB

Referencia 0020153455 0020153456 0020153457 0020153458

Capacidad L 400 400 400 400
Nº Captadores 3 3 3 3
Vaso de expansión L 25 25 25 25
Montaje Cubierta plana Teja árabe Teja plana Montaje universal

500 FM3 500 TM3-P 500 TM3-S 500 TM3-SB

Referencia 0020153459 0020153460 0020153461 0020153462

Capacidad L 500 500 500 500
Nº Captadores 3 3 3 3
Vaso de expansión L 25 25 25 25
Montaje Cubierta plana Teja árabe Teja plana Montaje universal

Helioconcept 150 (Depósito FE 150 S · Captador plano SRV 2.3)

Helioconcept 200 (Depósito FE 200 S · Captador plano SRV 2.3)

Helioconcept 300 (Depósito FE 300 S · Captador plano SRV 2.3)

Helioconcept 400 (Depósito FE 400 S · Captador plano SRV 2.3)

Helioconcept 500 (Depósito FE 400 S · Captador plano SRV 2.3)
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Esquemas hidráulicos

Sistema solar individual con pack de drenaje automático Helioset 350 y 
calentador con kit solar de apoyo
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Balay Electrodomésticos Catálogo Balay Frío Una puerta 3GF8667P ()

Accesorios relacionados

KSZ36AL10 -

Enviar a un amigo Imprimir

Congelador vertical No-Frost Puerta Acero inoxidable con
tratamiento antihuellas, 186 x 60 cm EAN: 4242006219581

Características generales del
producto

 

Grupo de producto Congeladores

Marca Balay

Familia de Producto congelador vertical,tecnologia No-Frost

Código comercial del producto 3GF8667P

Número interno del artículo 3GF8667P

Código EAN 4.242.006.219.581

Categoría de producto Congelador vertical

Tipo de construcción Libre instalación

Color de la puerta chrome Inox-metallic

Color / Material de la puerta Inox-easyclean

Opción de puerta panelable Imposible

Potencia de conexión (W) 90 W

Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

3GF8667P
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Frecuencia (Hz) 50 Hz

Certificaciones de homologacion VDE

Longitud del cable de alimentación
eléctrica (cm)

230,0 cm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Capacidad total bruta 255 l

Capacidad total neta 237 l

Anchura del producto 600 mm

Fondo del producto (mm) 650 mm

Medidas del nicho de encastre x x mm

Peso neto (kg) 78,000 kg

Peso bruto (kg) 80,000 kg

Autonomía en caso de corte de la
corriente

25 h

Clase climática SN-T

Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 42 dB

Función súper congelación Si

Indicador de puerta abierta No

Temperatura ajustable Si

Bisagra de puerta a la derecha, reversible

Bisagra desmontable Si

Nº de cajones /cestas 5

Nº de flaps congelación 2

Puerta con cerradura No

Luz Si

Accesorios incluidos 3 x Acumulador de frío

Nº elementos extraíbles 0

Nº de puertas 1

Nº cajones con tapa congelador 2

Nº cestas/cajones para congelar 5

Piloto amarillo funcionamiento No

Piloto verde funcionam. cong. No

Anchura con puerta abierta 90° 64,00 cm

Compartimentos en interior 7

Manual de uso Español, Portugués

Nº estrellas compartimento congelador ***(*)

Indicador temp. congelación Display 7 segmentos

Fondo con puerta abierta (90°) 120,00 cm

Tablero desmontable No

Alarma puerta abierta acústico

Altura aparato con tapa superior N

Programa de ensayo electrón SATO No

Código de barras EAN '!2E20AG-cbjfib!

Tipo de control Electrónico
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Tipo de control Electrónico

Control e indicadores Alarma de averia, Alarma de temperatura, Alarma puerta abierta, Indicador temp.
congelacion, Interruptor supercongelación

Color principal del producto Inox-easyclean

Altura del producto 1.860 mm

Fondo con la puerta abierta a 90º
(mm)

1.200 mm

Altura del producto embalado (mm) 1.900 mm

Anchura del producto embalado (mm) 650 mm

Fondo del producto embalado (mm) 740 mm

Sistema de drenado del agua de
descongelación

No

Modelo Independiente

Refrigerante Isobutano

Display de temperatura congelador Digital

número estadístico 84184080

País de origen ES

Clase de eficiencia energética
(2010/30/EC)

A++

Consumo anual de energía
(2010/30/EC)

234 kWh/año

Capacidad neta del congelador
(2010/30/EC)

237 l

Período de subida de la temperatura 25 h

Capacidad de congelación
(2010/30/EC)

20 kg/24h

Categorías de aparatos de
refrigeración domésticos

Congelador tipo armario

Temperatura ambiente mínima 10 °C

Temperatura ambiente máxima 43 °C
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Balay Electrodomésticos Catálogo Balay Frío Una puerta 3FC1667P ()

Accesorios relacionados

KSZ36AL10 -

Enviar a un amigo Imprimir

Frigorífico 1 puerta de libre instalación Puerta Acero inoxidable con
tratamiento antihuellas, 186 x 60 cm EAN: 4242006219567

Características generales del
producto

 

Grupo de producto Frigorifico

Marca Balay

Familia de Producto frigorifico con una zona

Código comercial del producto 3FC1667P

Número interno del artículo 3FC1667P

Código EAN 4.242.006.219.567

Categoría de producto Frigoríficos americanos y una puerta

Tipo de producto Aparato de una puerta

Tipo de construcción Libre instalación

Tipo de control Electrónico

Control e indicadores Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Indicación de func normal refr,
Interruptor superrefrigeracion

Color principal del producto Inox-easyclean

Opción de puerta panelable Imposible

Potencia de conexión (W) 90 W

3FC1667P
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Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Certificaciones de homologacion VDE

Nº de motocompresores 1

Longitud del cable de alimentación
eléctrica (cm)

230,0 cm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Capacidad total bruta 348 l

Capacidad total neta 346 l

Capacidad bruta del frigorífico 348 l

Capacidad bruta del congelador 0 l

Capacidad bruta del armario bodega 0 l

Nº de sistemas de frío independientes 1

Altura del producto 1.860 mm

Anchura del producto 600 mm

Fondo del producto (mm) 650 mm

Fondo con la puerta abierta a 90º
(mm)

1.200 mm

Altura del producto embalado (mm) 1.900 mm

Anchura del producto embalado (mm) 650 mm

Fondo del producto embalado (mm) 740 mm

Peso neto (kg) 72,000 kg

Peso bruto (kg) 74,000 kg

Otro compartimento separado con otra
temperatura. Capacidad neta

0 l

Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 39 dB

Sistema No frost No

Tipo de descongelación del frigorífico Automático

Función súper refrigeración Si

Función súper congelación No

Indicador de puerta congelador abierta Si

Congelador con temperatura regulable No

Sistema de drenado del agua de
descongelación

No

Ventilador interior sección frigorífico Si

Bisagra de puerta a la izquierda, reversible

Fabricación de hielo automática
motorizada

No

Estantes para botellas Si

Puerta con cerradura No

Nº de estantes en el compartimiento
frigorífico

7

Nº de bandejas ajustables en el
compartimento frigorífico

5
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Material de los estantes Cristal

Accesorios incluidos 1 x Huevera

Bisagra desmontable Si

Altura 1.860 mm

Medidas del nicho de encastre x x mm

Anchura con puerta abierta 90° 64,00 cm

Fondo con puerta abierta (90°) 120,00 cm

Display temperatura frigorífico pantalla 7 segmentos

Nº de hueveras 1

Nº balcones 5

Nº de bandejas y estantes 7

Nº de compart/recip en frigorífico 2

Manual de uso Español, Portugués

Electrónica 1x7 segmentos

Refrigerante Isobutano

Luz Si

Modelo Label Clase 1

Modelo Independiente

Alarma puerta abierta acústico

Programa de ensayo electrón SATO No

Eficiencia energética TSE X

Código de barras EAN '!2E20AG-cbjfgh!

Clase climática SN-T

VITAFRESH No

número estadístico 84182110

País de origen ES

Clase de eficiencia energética
(2010/30/EC)

A++

Consumo anual de energía
(2010/30/EC)

112 kWh/año

Capacidad neta del frigorífico
(2010/30/EC)

346 l

Capacidad neta del congelador
(2010/30/EC)

0 l

Display de temperatura frigorífico Digital

Categorías de aparatos de
refrigeración domésticos

Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos

Temperatura ambiente mínima 10 °C

Temperatura ambiente máxima 43 °C

Temperatura ajustable No
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Balay Electrodomésticos Catálogo Balay Lavado / Secado Lavadoras libre instalación 3TS997 ()

Accesorios relacionados

WZ20311 - Accesorios Lavadoras EAN
4242003451083
WZ20310 - Accesorios Lavadoras EAN
4242003350676
WZ20300 - Accesorios Lavadoras EAN
4242003350669
WMZ20430 - Accesorios Lavadoras EAN
4242002418032

Enviar a un amigo Imprimir

Lavadoras con Extrasilencio Blanco EAN: 4242006221324

Características generales del
producto

 

Grupo de producto Lavadoras

Marca Balay

Código comercial del producto 3TS997

Número interno del artículo 3TS997

Código EAN 4.242.006.221.324

Tipo de construcción Libre instalación

Tipo de instalación Encastrable bajo encimera

Tapa desmontable Si

Tipo de carga Frontal

Bisagra de puerta a la izquierda

Color de panel de mandos Blanco

Color de la puerta blanco

Potencia de conexión (W) 2300 W

Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Tensión (V) 220-240 V

3TS997

()

http://www.balay.es/
http://www.balay.es/catalogo-balay.html
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado.html
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/lavadoras-libre-instalacion.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/lavadoras-libre-instalacion/WZ20311.html
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/lavadoras-libre-instalacion/WZ20310.html
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/lavadoras-libre-instalacion/WZ20300.html
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/lavadoras-libre-instalacion/WMZ20430.html
javascript:;
javascript:window.close();
http://www.balay.es/plan-renove.html
http://www.facebook.com/Electrodomesticos.Balay
http://www.youtube.com/mundobalay
http://www.flickr.com/photos/mundobalay/
http://www.balay.es/
http://balay.media.nectar-farm.com/Files/BalayNew/Es/es/ProductFiles/ProductImages/EpsImages/MCSA00415765_3TS997_def.eps?Width=550
http://balay.media.nectar-farm.com/Files/BalayNew/Es/es/ProductFiles/ProductImages/DrawingImages/UnLocalize/MCZ_00456690_80961_WM16S843_def.jpg?Width=550
http://balay.media.nectar-farm.com/Files/BalayNew/Es/es/ProductFiles/ProductImages/DrawingImages/UnLocalize/MCZ_00456687_80959_WM16S843_def.jpg?Width=550
http://balay.media.nectar-farm.com/Files/BalayNew/Es/es/ProductFiles/ProductImages/EpsImages/MCSA00415765_3TS997_def.eps?Width=550
javascript:void(0);
javascript:void(0);


13/03/13 16:39Catálogo Balay - Lavado - Secado - Lavadoras libre instalación - 3TS997

Página 2 de 4http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/lavadoras-libre-instalacion/3TS997.html?source=browse

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Certificaciones de homologacion CE, VDE

Longitud del cable de alimentación
eléctrica (cm)

175,0 cm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Altura del producto 842 mm

Dimensiones del aparato 842 x 600 x 590 mm

Ruedas de desplazamiento No

Peso neto (kg) 75,000 kg

Peso bruto (kg) 76,000 kg

Clase de eficacia de lavado A

Eficacia centrifugado B

Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1
pW

52 dB (A)

Nivel de ruido en el centrifugado en
dB(A) re 1 pW

74 dB (A)

Opciones de velocidades de
centrifugado

Variable

Saltar el centrifugado Si

Opciones de lavado , , , , , Aclarado adicional/Almidonar, Centrifugado, centrifugado suave, ciclo de aclarado
adicional, Desagüe, Fácil plancha, outdoor, preselección de tiempo, rapido/mix,
revoluciones seleccionable, selección de temperatura

Control de espuma Si

Control de desequilibrios Sí

Sistema de protección antifugas de
agua

Protección múltiple de agua

Opciones programa frios Si

Indicación de fase del programa LED-Display

Indicación de tiempo restante Si

Opción de programación diferida Continuo

Prelavado Disponible

Lavado rápido Si

Aclarado extra No

Apertura de puerta Asa

Material de la cuba Plástico

Volumen del tambor 65 l

Material del tambor Acero inoxidable

Entrada bitérmica No

Indicación de fin de programa Acústica, LED-Display

Sensor de carga No

Ojo de buey Si

Programa de ensayo electrón SATO Si

Altura del nicho 820,00 mm

Altura regulable en 1,20 cm

Programas de algodón , 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 90°C, frío
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Programas de algodón , 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 90°C, frío

Programas de tejidos sintéticos 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, frío, prelavado, tejidos delicad plus

Sensor de aclarado No

Fondo con puerta abierta (90°) 99,00 cm

Adición del detergente adelante, autolimpiante

Distancia aparato-pared 59 cm

Lavado a mano Si

Entrada bitérmica No

Información sobre energía -40%

Código de barras EAN '!2E20AG-ccbdce!

Tipo de control Electrónico

Control e indicadores pulsador

Color principal del producto blanco

Ajuste máximo de las patas (mm) 12 mm

Anchura del producto 600 mm

Fondo del producto (mm) 590 mm

Fondo con la puerta abierta a 90º
(mm)

990 mm

Altura del producto embalado (mm) 875 mm

Anchura del producto embalado (mm) 660 mm

Fondo del producto embalado (mm) 690 mm

Consumo de energía en programa

algodón a 95ºC

2,30 kWh

Consumo de agua en programa
algodón a 95ºC

92,00 l

Consumo de energía en programa
algodón a 40ºC

1,05 kWh

Consumo de agua en programa
algodón a 40ºC

80,00 l

Consumo de energía en programa
sintéticos a 40ºC

0,69 kWh

Consumo de agua en programa
sintéticos a 40ºC

60,00 l

Consumo de energía en programa
delicado a 30ºC

0,14 kWh

Consumo de agua en programa
delicado a 30ºC

33,00 l

Consumo de energía en programa
lana a 30ºC

0,16 kWh

Consumo de agua en programa lana a
30ºC

40,00 l

Idiomas disponibles en el display Español, Portugués

Programa automático No

Medición del peso Si

Reconocimiento del grado de suciedad
de la ropa

No

Programas Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy
delicad, Progr Rop blanc/col tej resist

Función antiarrugas Protec antiarr al fin de prog
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Función antiarrugas Protec antiarr al fin de prog

Actualizacion de Software Si

Longitud tubo de desagüe 150,00 cm

Longitud tubo entrada de agua 150,00 cm

número estadístico 84501190

País de origen DE

Capacidad máxima en programa
algodón (2010/30/EC)

9,0 kg

Clase de eficiencia energética
(2010/30/EC)

A+++

Consumo anual de energía
(2010/30/EC)

216 kWh/año

Consumo de electricidad en «modo
apagado» (2010/30/EC)

0,10 W

Consumo de electricidad en «modo sin
apagar» (2010/30/EC)

2,15 W

Consumo anual de agua (2010/30/EC) 12.100 l/año

Velocidad máxima de centrifugado
(rpm) (2010/30/EC)

1.400 rpm

Duración media del programa algodón
a 40° C (mín.) carga parcial
(2010/30/EC)

195 min

Duración media del programa algodón
a 60° C (mín.) carga completa
(2010/30/EC)

225 min

Duración media del programa algodón
a 60° C (mín.) carga parcial
(2010/30/EC)

195 min

Porcentaje de humedad (2010/30/EC) 54 %

Clase de eficacia de lavado
(2010/30/EC)

A

Ojo de buey Ojo de Buey de vidrio

Consumo energía medio a 40 °C en
programa de algodón con carga
parcial (2010/30/EC)

0,68 kWh

Consumo energía medio a 60 °C en
programa de algodón con carga
completa (2010/30/EC)

1,25 kWh

Consumo energía medio a 60 °C en
programa de algodón con carga
parcial (2010/30/EC)

0,73 kWh

Programa medición eficiencia
etiquetado EU2010

,

Consumo de agua en programa de
algodón 60ºC con carga completa

62 l

Patas regulables Sí pero sólo frontales
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Balay Electrodomésticos Catálogo Balay Lavavajillas Lavavajillas libre instalación 3VS934IA ()

Accesorios relacionados

SZ73100 - Accesorios Lavavajillas EAN
4242003416556
SZ72010 - Accesorios Lavavajillas EAN
4242003175095

Enviar a un amigo Imprimir

Lavavajillas libre instalación Acero antihuellas EAN: 4242006232832

Características generales del
producto

 

Tercera bandeja No

Accesorios incluidos 2 No

Funciones adicionales Extra higiene, Media carga, VarioSpeed, Zona intensiva

Número interno del artículo 3VS934IA

Instrucciones de montaje Si

Forma de la puerta exterior TK 47 R6

Programa automático Si

Cesta con asa Sí, Sí

Forma del panel frontal Siemens, Clase top

Marca Balay

Certificaciones de homologacion CE, VDE

Seguro para niños No

Código comercial del producto 3VS934IA

Color de la puerta Acero inoxidable cromo pintado

Color principal del producto Acero inoxidable cromo pintado

Color de panel de mandos Acero inoxidable cromo pintado

Color de la tapa Acero inoxidable cromo pintado

Instalación en columna No

3VS934IA
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Potencia de conexión (W) 2400 W

Tipo de construcción Libre instalación

Control e indicadores , audio, Eléctronico exterior, Eléctronico exterior, Exhibición, Indicación de 7 segmentos
lum.

Tipo de control Electrónico

Longitud del cable de alimentación
eléctrica (cm)

170,0 cm

Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Duración del programa norma 175 min

Fondo del producto (mm) 600 mm

Fondo con la puerta abierta a 90º
(mm)

1155 mm

Fondo del producto embalado (mm) 680 mm

Opción de puerta panelable Imposible

Sistema de secado Intercambiador de calor

Código EAN 4.242.006.232.832

Programa de ensayo electrón SATO No

Consumo anual de energía 220 ciclos 202 kWh

Clase de eficiencia energética
(2010/30/EC)

A++

Consumo de energía 0,92 kWh

Consumo anual de energía
(2010/30/EC)

262 kWh/año

Patas regulables Sí pero sólo frontales

Frecuencia (Hz) 50; 60 Hz

Manual de uso Español, Portugués

Técnica de protección de copas Si

Altura del producto 845 mm

Ajuste máximo de las patas (mm) 20 mm

Altura del producto embalado (mm) 880 mm

Altura sin tapa (MM) 815 mm

Resistencia oculta Si

Indicación de tiempo restante Si

Indicación de fase del programa Alarma acústica fin del progr., Alimentación de agua, Display ext. tiempo restante, Display
int. tiempo restante, Pantalla dig. c. textos 2 lin.

Indicación de reposición de
abrillantador

Si

Indicación de reposición de sal Si

Longitud tubo entrada de agua 140 cm

Tipo de instalación Encastrable bajo encimera

Luz interior No

Programas Auto, Auto, AUTOMATICO, Eco, PRELAVADO, RAPIDO

Máxima altura cesta inferior 30 cm

Nombre Programa 1 AUTOMATICO

Nombre Programa 2 Auto

Nombre Programa 3 Auto
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Nombre Programa 3 Auto

Nombre Programa 4 Eco

Nombre Programa 5 RAPIDO

Nombre Programa 6 PRELAVADO

Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 46 dB

Tipo de cesta superior Media

Longitud tubo de desagüe 170 cm

Eficacia de secado A

Zócalo regulable Nada

Zócalo ajustable / mm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Consumo de electricidad en «modo sin
apagar» (2010/30/EC)

0.50 W

Consumo de electricidad en «modo
apagado» (2010/30/EC)

0.50 W

Número de programas 6

Grupo de producto Lavavajillas

Duración Programa 1 (min.) 100-135

Duración Programa 2 (min.) 90-160

Duración Programa 3 (min.) 65-80

Duración Programa 4 (min.) 175

Duración Programa 5 (min.) 29

Duración Programa 6 (min.) 15

Programa norma ECO

Temperatura del programa norma 50

Seguridad antirretorno agua Si

Dispositivo de seguridad No, Protección triple 24h

Capacidad (Nº de servicios) 13

Media Carga no existe la posibilidad

Opción de programación diferida Continuo

Tiempo máximo de programación
diferida

24 h

Consumo de energía Programa 1
(kWh)

1.3-1.6

Consumo de energía Programa 2
(kWh)

0.95-1.6

Consumo de energía Programa 3
(kWh)

0.7-.85

Consumo de energía Programa 4
(kWh)

0.92

Consumo de energía Programa 5
(kWh)

0.8

Consumo de energía Programa 6
(kWh)

0.05

Número de temperaturas de lavado 5

Temperatura Programa 1 (°C) 65-75

Temperatura Programa 2 (°C) 45-65
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Temperatura Programa 3 (°C) 35-45

Temperatura Programa 4 (°C) 50

Temperatura Programa 5 (°C) 45

Temperatura Programa 6 (°C) 0

Tapa desmontable Encimera desmontable

Material de la cuba acero inoxidable

Tipo de cesta inferior Media

Cesta superior regulable en altura Rackmatic 3 posiciones

Máxima altura cesta superior 27 cm

Tensión (V) 220-240 V

Máxima temperatura de lavado 75 °C

Mínima temperatura de lavado 35 °C

Consumo de agua Programa 1 (l) 11-15

Consumo de agua Programa 2 (l) 7-18

Consumo de agua Programa 3 (l) 10-15

Consumo de agua Programa 4 (l) 9

Consumo de agua Programa 5 (l) 10

Consumo de agua Programa 6 (l) 4

Consumo anual de agua 220 ciclos 1.980 l

Consumo de agua 9,00 l

Consumo anual de agua (2010/30/EC) 2640 l/año

Máximo nivel de dureza del agua 50°DH

Temperatura máxima de la toma de
agua

60 °C

Sistema de protección antifugas de
agua

todo el sistema

Descripción del sistema de protección
antifugas de agua

Protección triple 24h

Regulación de la dureza del agua Si

Peso bruto (kg) 51,000 kg

Peso neto (kg) 49,000 kg

Anchura del producto 600 mm

Anchura del producto embalado (mm) 660 mm

País de origen ES

Código de barras EAN '!2E20AG-cdcidc!

número estadístico 84221100
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Balay Electrodomésticos Catálogo Balay Lavado / Secado Secadoras 3SE761 ()

Accesorios relacionados

WZ20311 - Accesorios Lavadoras EAN
4242003451083

Enviar a un amigo Imprimir

Secadora de evacuación Blanco EAN: 4242006222291

Características generales del
producto

 

Grupo de producto Secadora

Tipo de construcción Libre instalación

Tapa desmontable No

Tipo de carga Frontal

Bisagra de puerta a la derecha

Potencia de conexión (W) 2.200 W

Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Certificaciones de homologacion CE, VDE

Longitud del cable de alimentación
eléctrica (cm)

145,0 cm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Altura sin tapa (MM) 818 mm

Altura del producto 842 mm

3SE761

()

http://www.balay.es/
http://www.balay.es/catalogo-balay.html
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado.html
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/secadoras.html
javascript:;
http://www.balay.es/catalogo-balay/lavado-secado/secadoras/WZ20311.html
javascript:;
javascript:window.close();
http://www.balay.es/plan-renove.html
http://www.facebook.com/Electrodomesticos.Balay
http://www.youtube.com/mundobalay
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Dimensiones aparato (alto, ancho,
fondo)

842 x 599 x 635

Medidas del producto embalado (mm) 870 x 625 x 675 mm

Peso neto (kg) 33 kg

Peso bruto (kg) 34 kg

Consumo energético algodón (kWh) 4,0 kWh

Consumo de energía kWh algodón
secado para guardar con un 50% de
humedad (centrifugado 1400 rpm)

3,0 kWh

Consumo energético algodón (kWh) 3,0 kWh

Consumo de energía kWh algodón
secado para planchar con un 50% de

humedad (centrifugado 1400 rpm)

2,0 kWh

Consumo de energía kWh tejido
sintético secado para guardar con un
50% de humedad (centrifugado 800
rpm)

1,00 kWh

Tipo de secado Evacuación

Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 66 dB

Tiempo medio de secado para guardar
con humedad del 70% (centrifugado
800 rpm)

140 min

Tiempo medio de secado para guardar
con humedad del 50% (centrifugado
1400 rpm)

100 min

Tiempo medio de secado para
planchar con humedad del 70%
(centrifugado 800 rpm)

108 min

Tiempo medio de secado para
planchar con humedad del 50%
(centrifugado 1400 rpm)

78 min

Tiempo medio de secado para guardar
con humedad del 50% (centrifugado
800 rpm)

44 min

Sistema de seguimiento de humedad auto medición electrón humedad

Selector del tiempo de secado Si

Temperatura de secado regulable (ºC) Si

Sistema de giro de tambor reversible No

Luz interior No

Ubicación de salida de aire Izquierda, Trasero

Tubo evacuación de aire Si

Longitud de tubo evacuación de aire 200.00 cm

Indicación de fase del programa por diodos LED

Indicación de tiempo restante No

Opción de programación diferida Sin esperas

Aviso limpieza de filtro Si

Aviso depósito de condensación lleno Si

Tubo desagüe No

Secado rápido Nada

Protección antiarrugas 90 min
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Volumen del tambor 112 l

Modelo para montaje mural No

Opción de panelado No

Filtro de pelusas Si

Programas adicionales de secado Programas de tiempo

Tubo auxiliar de desagüe No

Acoplamiento fijo evacuación del agua
condensada

No

Control del secado auto medición electrón humedad

Programa de ensayo electrón SATO Si

Marca Balay

Código comercial del producto 3SE761

Código EAN 4.242.006.222.291

Consumo de energía (KWh) para
1.000 rpm

3,4 kWh

Tiempo medio secado algodón (min) 120 min

Código de barras EAN '!2E20AG-ccccjb!

Tipo de control Electrónico

Control e indicadores pulsador

Color principal del producto blanco

Ajuste máximo de las patas (mm) 15 mm

Anchura del producto 599 mm

Fondo del producto (mm) 635 mm

Fondo con la puerta abierta a 90º
(mm)

1020 mm

Altura del producto embalado (mm) 870 mm

Anchura del producto embalado (mm) 625 mm

Fondo del producto embalado (mm) 675 mm

Idiomas disponibles en el display Español, Portugués

Programa automático Si

Programas Progr. de secado blanca/color, Progr. de secado tejidos delic, programas adicionales

Funciones adicionales Programas de tiempo

Actualizacion de Software Si

Ojo de buey Ojo de buey de plástico

Patas regulables Sí pero sólo frontales

Consumo energético kWh. listo para
guardar humedad 60% (centrifugado
1000 rpm)

3,38 kWh

Consumo energético kWh. algodón
listo para planchar 60% humedad
(centrifugado a 1000 rpm)

2,00 kWh

en: Drying process Secadora de tambor automática

Capacidad máxima en programa
algodón (2010/30/EC)

6 kg

en: Standard cotton programme SCT

Clase de eficiencia energética
(2010/30/EC)

C
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(2010/30/EC)

en: Energy consumption electric dryer,
full load - NEW (2010/30/EC)

3.45 kWh

en: Standard cotton programme time
at full load

114 min

en: Energy consumption electric dryer,
partial load - NEW (2010/30/EC)

2.03 kWh

en: Standard cotton programme time
at partial load

68 min

en: Weighted annual energy
consumption, electric dryer - NEW
(2010/30/EC)

427.0 kWh/annum

Consumo de electricidad en «modo
apagado» (2010/30/EC)

0.10 W

Consumo de electricidad en «modo sin
apagar» (2010/30/EC)

1.00 W

Duración del «modo sin apagar»
(2010/30/EC)

30 min

en: Weighted programme time 88 min
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ASY 50 UiM3 ASY 50 Ui LF

4.472 (774 – 4.902) 4.472 (774 – 5.160)

5.200 (900 – 5.700) 5.200 (900 – 6.000)

5.375 (774 – 7.826) 5.418 (774 – 7.926)

6.250 (900 – 9.100) 6.300 (900 – 9.100)

3,02 3,42

3,61 3,68

B/A A/A

230/1/50 230/1/50

1,72/1,73 1,52/1,71

7,6 7,5

7,6/7,6 6,8/7,6

(U.I.) 2x2,5+T (U.I.) 2x2,5+T

3x2,5+T 3x2,5+T

460 – 700 560 – 900

2.000 2.070

44/38/32/25 43/37/33/26

50 51

790 998

215 238

275 320

790 790

300 298

578 320

9/40 14/40

1/4” – 1/2” 1/4” – 1/2”

20/15 25/20

R410A R410A

15 15

20 20

–10 ~ +43 –10 ~ +46

–15 ~ +24 –15 ~ +24

MODELOS

Potencia frigorífica kcal/h

W

Potencia calorífica kcal/h

W

Ratio Ahorro Energético EER (Frío)

COP (Calor)

Clase Energética (Frío/Calor)

Tensión/fases/frecuencia V/nº/Hz

Consumo eléctrico (Frío/Calor) kW

Intensidad máxima de arranque A

Intensidad absorbida (Frío/Calor) A

Alimentación eléctrica

Interconexión eléctrica

Caudal aire u. interior (min-max) m3/h

Caudal aire u. exterior (max) m3/h

Presión sonora unidad interior A/M/B/SQ dB (A)

Presión sonora unidad exterior dB (A)

Dimensiones U. Interior Ancho mm

Fondo mm

Alto mm

Dimensiones U. Exterior Ancho mm

Fondo mm

Alto mm

Peso neto (U. Interior/U. Exterior) kg

Diámetro tuberias frigoríficas pulg.

Distancias Máximas (Total/Vertical) m

Refrigerante tipo

Precarga m

Carga adicional gr/m

Rango de funcionamiento Refrigeración ºC

Calefacción ºC

C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s

Alta eficiencia y climatización
confortable   

Gracias al Power Diffuser la salida de aire frío se realiza de manera
horizontal para evitar la sensación de frío directo, y el aire caliente
se direcciona en vertical creando una sensación agradable de
calefacción (modelo ASY50Ui LF).

Filtros de última generación para un
aire puro y sano   

Los equipos incluyen filtro de iones deodorizante de larga dura-
ción y filtro antibacterias. Gracias a la generación de iones, el fil-
tro reduce la oxidación y neutraliza eficazmente los posibles
malos olores del ambiente. A su vez, el filtro antibacterias por
medio de la electricidad estática elimina las pequeñas esporas,
partículas y microorganismos que puedan estar presentes garan-
tizando así un aire sano.

Split Pared Inverter

Power diffuser

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

(˚C)

15 16 17 18

Condiciones exteriores: 35ºC; 40% HR.
Modo de funcionamiento: Frío.
Selección de temperatura 18ºC
Velocidad alta.  

(24/30)

Filtro de iones deodorizante

Filtro 

antibacterias 

catequina

Pre-filtro

Pre-filtro deodorizador antibacterias con polvo cerámico  

Power diffuser (Apertura completa)

46o

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

Condiciones exteriores: 2ºC; 40% HR 
Modo de funcionamiento: Calefacción
Selección de temperatura  30ºC
Velocidad alta

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30)

Dirección del aire vertical.

Deodorización y purificación del aire.

Dirección del aire horizontal.
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ASY 50 Ui M3 ASY 50 Ui LF

ASY 50 Ui M3

ASY50UiM3 ASY50UiLF*

4.472 kcal/h 4.472 kcal/h

5.375 kcal/h 5.418 kcal/h

3NGF8150 3NGF8155

ASY 50 Ui LF

(mod. ASY50UiM3)

(mod. ASY50UiLF)

(mod. ASY50UiLF)

(mod. ASY50UiLF)

*Consultar disponibilidad

M o d e l o s

Potencia frigorífica 

Potencia calorífica

Código

(excepto mod. 
ASY 50 UiM3 en frío)

Split Pared Inverter
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Nombre del lugar = Ametlla del V

Latitud [°] = 41,668, Longitud [°] = 2,255, Altitud  [m] = 277, Zona climática = IV, 1

Random Seed = 1-5

Albedo = fix

Modelo irradiancia = Standard (hora); Modelo temperatura = Standard (hora)

Modelo irrad. incl. = Perez

Temperatura: Período nuevo = 1996-2005

Radiación: Período nuevo = 1981-2000

3 estaciónes más proxima: Gh: Barcelona City (30 km), Perpignan (129 km), Odeillo (91 km)

3 estaciónes más proxima: Ta: Gerona/Costa Brava (50 km), Barcelona Airp. (46 km), REUS (CIV/
MIL) (108 km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Amet
lla
del V

Latitu
d [ ]

41.66
8

Longi
tud [ ]

2.255 Altitu
de
a.s.
l. (m)

277 Daily
temp
eratu
re
variat
ion
sum
mer
(K)

11.1 Radi
ation
data:

kWh/
(m2*
Mona
t)

C,
W/
m2

C,
W/
m2

C,
W/
m2

C,
W/
m2

C,
W/
m2

Tem
perat
ure
outdo
or

8.0 8.4 11.3 13.1 17.2 21.7 23.5 23.9 20.0 16.5 11.0 8.0 3.3 4.4 28.4

Nord 15 18 26 34 46 53 53 39 29 22 16 13 19 17 52
East 42 57 81 100 114 114 125 108 85 61 43 33 54 28 123
Sout
h

115 125 131 111 94 85 97 106 117 118 103 104 154 77 136

West 42 57 81 98 108 110 122 103 83 62 43 40 56 39 136
Glob
al

63 85 130 164 191 197 214 182 136 98 63 52 81 50 225

Dew
point

3.5 3.1 5.9 7.4 11.3 14.8 16.1 16.8 14.8 12.1 6.4 3.8 4d 4d 2d

Sky
temp
eratu
re

-3.0 -5.0 -0.9 0.5 5.0 9.5 10.3 12.1 9.2 6.5 -0.4 -3.3 w1:
12/1

w2:
23/12

s:
18/8

Heati
ng
degr
ee-
hours
(12/2
0)

3836
7

Cooli
ng
degr
ee-
hours
(25)

2358 Veloc
idad
del
vient
o

Ene. 1.9 m/s Jul. 2.3 m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Amet
lla
del V

Latitu
d [ ]

41.66
8

Longi
tud [ ]

2.255 Altitu
de
a.s.
l. (m)

277 Daily
temp
eratu
re
variat
ion
sum
mer
(K)

2.7 Radi
ation
data:

kWh/
(m2*
Mona
t)

C,
W/
m2

C,
W/
m2

C,
W/
m2

C,
W/
m2

C,
W/
m2

Tem
perat
ure
outdo
or

5.6 7.0 9.4 14.7 18.9 25.5 26.4 27.7 22.3 14.5 8.4 6.2 0.9 0.9 32.2

Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sout
h

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

West 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glob
al

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dew
point

1.2 1.8 4.1 8.9 13.0 18.4 19.0 20.6 16.9 10.1 3.8 2.1 4d 4d 2d

Sky
temp
eratu
re

-2.2 -1.3 1.6 7.6 12.5 19.0 19.9 21.6 16.7 8.6 1.0 -1.2 w1:
12/1

w2:
12/1

s:
18/8

Heati
ng
degr
ee-
hours
(12/2
0)

4474
7

Cooli
ng
degr
ee-
hours
(25)

3839 Veloc
idad
del
vient
o

Ene. 2.2 m/s Jul. 2.5 m/s

Heating loads (time constant for buildings, number of cold days): Statistics based on: Coldest period /
weighting of coldest and cloudiest period 
Cooling / hot days: Statistics based on: Val. medios 
Worst case conditions: cold, cloudy winter and sunny, hot summer 
Heating loads (time constant for buildings, number of cold days): Statistics based on: Coldest period /
weighting of coldest and cloudiest period 
Cooling / hot days: Statistics based on: Val. medios 
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ÀMBIT D’APLICACIÓ 

obra nova  rehabil itació integral  

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
45*(,)*6#*7)*+89:,#'9'#;*(,*-.*/0*

*

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat   residencial  públ ic sanitar i  

administratiu  docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús  
 

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

<(:9=9'#5&)*(&*,9 mateixa unitat d’ús (&>9&) 0?* *@@+.?  

(&A=(*(,*=('#&A(*:=5A($#A*#*(,*=('#&A(*(B#))5=* -&C?* *DE+.?* *!,*=('#&A(*&5*'5B:9=A(#"*:5=A()*5*
F#&()A=()*9BG*(,*=('#&A(*(B#))5=* (&A=(*(,*=('#&A(*69G#A9G,(*#*(,*=('#&A(*(B#))5=* -&C?* *HD+.?* *

:9=(A*+(,*=('#&A(*:=5A($#A 0?* *DE+.?  

:5=A9*5*F#&()A=9*+(,*=('#&A(*:=5A($#A* 0?* *@E+.?* *

:9=(A*+(,*=('#&A(*69G#A9G,(*(1)* 0?* *DE+.?* *

<(:9=9'#;*(&A=(*I&9*
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús*

!,*=('#&A(*'5B:9=A(#"*:5=A()*5*
F#&()A=()*9BG*(,*=('#&A(*(B#))5= 

:5=A9*5*F#&()A=9*+(,*=('#&A(*69G#A9G,(**(1)* 0?* *3E+.?* *

(&A=(*=('#&A(*+8#&)A9,J,9'#5&)*2*9'A#>#A9A*#*=('#&A(*:=5A($#A* -&C?* *DD+.?* *<(:9=9'#;*(&A=(*I&9 unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat* (&A=(*=('#&A(*+8#&)A9,J,9'#5&)*2*9'A#>#A9A*#*=('#&A(*69G#A9G,(* -&C?* *HD+.?* *

Recinte de l’ascensor*K)(&)(*B9LI#&M=#9*9,**=('#&A(N* (&A=(*I&#A9A*+8I)*#*'9#"9*+89)'(&)5=** 0?* *DE+.?* *

 

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr  (&*+.? 
D2m,nT,Atr 
(&*FI&'#;*+(*,8O+*

FAÇANA A CARRER 

P)*=()#+(&'#9,2*65):#A9,9=#* P)*'I,AI=9,2*)9&#A9=#2*+5'(&A2*
9+B#&#)A=9A#I*O+*'9==(=*

+.?*
-5=B#A5=#)* !)A9&'()* !)A9&'()* ?I,()*

O+* *QE* * @E* @E* @E* @E*

QE*R*O+* *QD* * @3* @E* @3* @E*

QD*R*O+* *SE* * @S* @3* @S* @3*

SE*R*O+* *SD* * H3* @S* H3* @S*

TI9&*(,*)5=5,,*9,*
LI(*()A#$I#*)5AB%)*
(,*A9&'9B(&A*)#$I#*
+89(=5&9I)U*(,)*
>9,5=)*-3BU&CU?A=*
)8#&'=(B(&A9=9&*(&**
H+.?*

O+*V*SD* * HS* H3* HS* H3* * *
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FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus, 
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.) 

P)*=()#+(&'#9,2*65):#A9,9=#* P)*'I,AI=9,2*)9&#A9=#2*+5'(&A2*
9+B#&#)A=9A#I*O+*'9==(=*

+.?*
O+*W9A#*
+.?*

-5=B#A5=#)* !)A9&'()* !)A9&'()* ?I,()*

O+* *QE* O+* *QE* * @E* @E* @E* @E*

QE*R*O+* *QD* O+* *QE* * @E* @E* @E* @E*

QD*R*O+* *SE* O+* *QE* * @E* @E* @E* @E*

SE*R*O+* *SD* QE*R*O+* *QD* * @3* @E* @3* @E*

O+*V*SD* QD*R*O+* *SE* * @S* @3* @S* @3*

*

 

MITGERES a soroll aeri*

!,*'5&XI&A*+(,)*+5)*A9&'9B(&A)*LI(*'5&F5=B(&*,9*B#A$(=9*5* -&C?* *DE+.?* *

Y9+9*I&*+(,)*A9&'9B(&A)*LI(*'5&F5=B(&*,9*B#A$(=9* -3BU&CU?A=* *HE+.?* *
 

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

(&A=(*(,*=('#&A(*(B#))5=*#*=('#&A(*:=5A($#A* O8&CUZ* *QD+.* * -&C?* *DE+.?* *<(:9=9'#;*(&A=(*I&9*unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús* (&A=(*(,*=('#&A(*(B#))5=*#*=('#&A(*69G#A9G,(* &5*A7*("#$%&'#9* * -&C?* *HD+.?* *

(&A=(*=('#&A(*+8#&)A9,J,9'#5&)*2*9'A#>#A9A*#*=('#&A(*:=5A($#A* O8&CUZ* *QE+.* * -&C?* *DD+.?* *<(:9=9'#;*(&A=(*I&9*unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat* (&A=(*=('#&A(*+8#&)A9,J,9'#5&)*2*9'A#>#A9A*#*=('#&A(*69G#A9G,(* O8&CUZ* *QE+.* * -&C?* *HD+.?* *

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

?I,()*#*)9,()*+(*'5&F(=%&'#()*GI#+()*K)(&)(*5'I:9'#;U*&#*B5G#,#9=#NU*9BG*I&*>5,IB* *@DEB@* EUS)* *

?I,()*#*)9,()*+(*'5&F(=%&'#()*GI#+()*K#&',5(&A*(,*A5A9,*+(*GIA9LI()NU*9BG*I&*>5,IB* *@DEB@* EUD)* *

0()A9I=9&A)**#*B(&X9+5=)* EU[)* *

Àrea d’absorció acústica equivalent \5&()*'5BI&()*+(,)*(+#F#'#)*+8])*=()#+(&'#9,*:]G,#'U*+5'(&A*#*65):#A9,9=#*9+X9'(&A)*9*=('#&A()*
:=5A($#A)*9BG*(,)*LI(*'5B:9=A(#"(&*:5=A()* ?* *EU3B32B@ *

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS  

!)*,#B#A9=M*(,*&#>(,,*+(*)5=5,,*#*+(*>#G=9'#5&)*LI(*,()*#&)A9,J,9'#5&)*:I$I#&*A=9&)B(A=(*9,)*=('#&A()*:=5A($#A)*5*69G#A9G,()*+(*,8(+#F#'#*9*A=9>7)*+(*
:I&A)*+(*'5&A9'A(*9BG*(,)*(,(B(&A)*'5&)A=I'A#I)U*+(*B9&(=9*LI(*&5*)89I$B(&A#&*(,)*&#>(,,)*+($IA)*9*,()*=()A9&A*F5&A)*+(*,8(+#F#'#^*
!,*&#>(,,*+(*:5A%&'#9*9'])A#'9*+(,)*(LI#:9B(&A)*$(&(=9+5=)*+(*)5=5,,*()A9'#5&9=#*)#AI9A)*9,)*=('#&A()*+8#&)A9,J,9'#5&)U*9#"_*'5B*,()*=(#"(A()*#*
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Fitxes d’aplicació  
DB SI Seguretat en cas d’incendi 

 

 Residencial habitatge unifamiliar aïllat i  
Aparcament < 100 m2 

!
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ARC132
En color blau es contemplen aquells paràmetres complementaris que  estan regulats per altres normatives tal com D. 241/1994 "Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi..."  i altres documents del CTE  (DB-SU).

ARC132
En el projecte executiu s'especificaran les classes de resistència al foc de les solucions adoptades de parets i sotres donant compliment als valors exigits .

ARC132
En el projecte executiu s'especificaran les classes de reacció al foc de les solucions adoptades per als revestiments i altres elements donant compliment als valors exigits .
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En el projecte executiu s'especificarà els valors de resistència al foc de les solucions adoptades de l'estructura donant compliment als valors exigits .
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 Ref. del projecte  

AMBIT  D ’APLICACIÓ  

Nova construcció  Ampliació  Reforma  Rehabilitació  Canvi d’ús  
 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici)  

2.1 Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici   2 EDIFICI 
2.2 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SU s’especifica que és ús restringit)  

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica  SU-8  

4.1 Petits Recintes   aparcament  i trasters   Veure document annex     

4.2 APARCAMENT  exclusiu unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SU-7    

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

4.3 PISCINA exclusiva unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SU-6    

 

 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

 

- H  0,55m  no cal barrera de protecció   
- 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  h  0,95m)   

 ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell ( H) 
a protegir:!

- H > 6m  h  1,10m    
 CONFIGURACIÓ ! * no són escalables (1)  i 

   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (2)   
  

* Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)   

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)   

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SU 1 

 RESISTENCIA 
de les barreres de 
protecció 

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(3)   

 

* vidres practicables o fàcilment desmuntables que permetin la seva neteja des de l’interior,
   o bé   

* neteja des de l’exterior (4),    o bé     

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 
 

SU 1 !NETEJA  
En vidres 
transparents cal 
garantir-la mitjançant:!

* neteja des de l’interior: - garantir l’accessibilitat de les superfícies de vidre (5) 
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

  

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé   
H < 0,55m  nivell 3 o ruptura forma segura (8)   

0,55m  H < 12m  nivell 2   

 SU 2 !PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (6)- i 
protegir-les, mitjançant:!

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (7) en funció del desnivell 
( H) existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: H > 12m  nivell 1   

 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol element fix   ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SU 2 !PROTECCIÓ A 
ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

  

 
 

2.   EDIFICI  2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)
Contemplat en 

projecte 
 

*  0,55m  no cal barrera de protecció   

 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé   
SU 1 !DESNIVELLS  

 * > 0,55m 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda   

* Altura  i configuració de les barreres de protecció  es garanteixen els mateixos 
valors definits a l’apartat de l’envolvent  

  

- Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m   

SU 1  BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells!

" Resistència: 

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m   

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació   2,10m   

* Altura lliure de pas    2,10m;   portes   2,00m    
SU 2 !CONFIGURACIÓ DELS 

ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells   

SU 2 !ELEMENTS PRACTICABLES: 
protecció a impactes i 
enganxades 

* Portes corredisses d’accionament manual i elements d’obertura i tancament 
automàtic  es garanteixen els mateixos paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent 

  

CONDICIONS 
GENERALS 
 

SU 4 !IL·LUMINACIÓ Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accés   il·luminància,  E  5 lux 
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%) 

  



CTE Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització Residencial Habitatge  plurifamiliar  SU 2 / 2  
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2.   E D I F I C I  2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)  Contemplat en 
projecte 

 

SU 1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatge   CONDICIONS 
PARTICULARS 
· ESCALES 

SU 4 !IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal en escales vinculades a l’accés   il·luminància,  E  10 lux 
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%) 

  

    

· RAMPES  No hi ha especificacions   
 
 

 2.   EDIFICI  2.2.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

 

*  0,55m  no cal barrera de protecció   

 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé   
DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SU 1 
* > 0,55m  

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda   

      

* 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Habitabilitat” fixa  h  0,95m)   

* H > 6m  h  1,10m    
 ALTURA de les barreres (h):  

en funció del desnivell ( H) a 
protegir:!

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m (D. 259/2003 fixa h  0,95m)   

 CONFIGURACIÓ * no són escalables (1)  i 
   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (2)   

  

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SU 1 

 RESISTENCIA de les barreres de protecció   Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)   

 

* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00m   SU 2 !IMPACTES 

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m   

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé   

H < 0,55m  nivell 3 o ruptura forma segura (8)   

0,55m  H < 12m  nivell 2   

SU 2 !SUPERFICIES DE VIDRE:  
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (6)- i protegir-
les, mitjançant:!

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (7) en funció del desnivell 
( H) existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: H > 12m  nivell 1   

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a 
qualsevol element fix    

CONDICIONS 
GENERALS 
 

 
  

SU 2 !ENGANXADES 

" Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al 
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.   

    

!Amplada dels trams:   0,80m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  una amplada  0,90m)   
!Graons:   

!
- frontal   0,20m 
- estesa    0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (9)!

  

!Replans:  !  s’admeten partits amb graons a 45º!   
!Barreres de protecció:!  els costats oberts disposaran de baranes 

 configuració segons definició  anterior!
  

* graons  el costat més estret  0,05m 
 el costat més ample  0,44m 

  

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES 

SU 1 

!Escales de traçat corbat:

* mesura de l’estesa:  trams amplada <1m  a l’eix  
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

  

    

· RAMPES  No hi ha especificacions   
 

SU 2 !Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (7) 

  
BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 

SU 3 !Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 
  

 

!#$%&'!(quipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència  
DIPÒSITS, POUS  SU 6 

!Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat”  

 

LOCALS DE RISC    Trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge   

 
 

(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m o sobre el nivell de terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 

d’inclinació de l’escala 
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior.  
(4) Neteja de vidres des de l’exterior:  per a vidres situats a una altura > 6m  plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en alçada 

(5) Neteja de vidres des del interior: accessibilitat de la sup. de vidre està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada  1,30m 

(6) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(7) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(8) Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(9) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa del graó superior 

 



DADES DE L'EDIFICI:

X

USOS DE L'EDIFICI:

AIGUA tots els usos P A
X X

X

-

70 %
-

P A

Habitatge bifamiliar

l/dia

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària ! 
50 l/dia a 60 0  han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

USUARIS DE L'EDIFICI
4

??

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

M

X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS
la zona no té servei de gas canalitzat

X

PRODUCCIÓ NO 
ELÈCTRICA:
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DECRET 21/2006

per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ  
ELÈCTRICA per 
efecte Joule:

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús) , haurà de disposar d'un  dels següents :

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres normatives)

preveu un espai fàcilment accessible  de      150 
dm3  per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals) envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

les diferents unitats privatives disposen segons el 
seu ús un sistema d’emmagatzematge  per separat 
dels diferents tipus de residu :

RENTAVAIXELLES

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

-

-

-

-l’edifici no compta amb suficient assolellament

en rehabilitació  per la configuració prèvia de l’edifici o 
de la normativa urbanística

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

contribució mínima  d’energia solar en 
producció d’ACS

zona climàtica
??

%

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea
distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col"lectiu ( hotels, pensions, residències, albergs )

X

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km [ 3,30 W/m2K 

parts massisses  de tots els tancaments verticals exteriors , ponts tèrmics inclosos : Km [ 0,70 W/m2K (2)(3)

demanda ACS a 600

??

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística  que impossibilita la superfície de captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

X
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900 ) , disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els dos 
vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35%

PROTECCIÓ SOLAR

Ametlla del Vallès

AIXETES

SANEJAMENT

-

ENERGIA tots els usos

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  [ 12 l/min; Q ! 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters  amb mecanismes de doble descàrrega o  descàrrega interrompible

M
xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

X

AILLAMENT TÈRMIC
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

no és d’aplicació quan :

si es preveu la instal"lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

per la producció d’ACS  s’utilitzen resistències 
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona 
climàtica:

Municipi:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Juli Garreta 34

X

Vallès Oriental

PROJECTE

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

Situació:
Comarca

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)
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P A

5

5

5

6 6 X

6

6

5

4 4 X

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3
10

(1)

(2)

(3)

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

X

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% 
de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,49 W/m2 K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% 
de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,63 W/m2 K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% 
de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,56 W/m2 K

PUNTSen la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts , utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents :

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PROJECTE

M

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

coberta enjardinada

coberta ventilada

PROJECTE

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A  es justifiquen les solucions adoptades

INSTAL"LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km
s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i fases 
d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant la
reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ! 28 dBA
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui [  74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural



Justificació del predimensionament de les instal!lacions solars de producció 
d’aigua calenta sanitària (ACS) 

 
L’objectiu d’aquest predimensionat és obtenir dades orientatives per a la ubicació en 
l’edifici dels captadors i dels dipòsits d’acumulació. 
La instal!lació solar es dimensiona perquè garanteixi una contribució solar mínima de 
la demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS. Cal tenir en compte 
que la radiació solar rebuda durant l’any és variable, en aquest sentit, podrà ser 
necessari mesures per al control de sobreescalfament de la instal!lació en els mesos 
d’estiu.  
 
Els passos a seguir per arribar a predimensionar la superfície de captació solar i el 
volum d’acumulació d’ACS són els següents: 

(en cada cas s’ha tingut en compte el valor més restrictiu segons el Decret 
d’Ecoeficiència o el Codigo Técnico de la Edificación) 
 

1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona en habitatges, Ddp 

La demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC en habitatges 
unifamiliars o plurifamiliars és de 30 litres d’ACS/dia persona (CTE) 

2. Nombre de persones, P 

El nombre mínim de persones per habitatge, tenint en compte que hi ha 3 dormitoris 
usuals és de 4 persones. 

3. Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dp 

Dd = Ddp ! P ! Dd = 30 ! 4 = 120 litres a 60ºC/dia 

112 litres a 60ºC/dia ! 1 vivenda = 120 litres a 60º/dia 

4. Zona climàtica 

Edifici situat a la comarca del Vallès Oriental, equivalent a zona climàtica III  

5. Contribució solar mínima, CS 
 

5.1. Cas general: font energètica de recolzament de gasoil, propà, gas natural o altres 
! Contribució solar mínima del 50%. 
 

6. Demanda d’ACS anual a l’edifici, Da 

Da = Dd ! 365 dies/any ! 120 litres/dia ! 365 = 43.800 litres a 60ºC/any 

 

7. Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, Eacs 

!!"# ! !!! ! !!! ! !!!! ! !!! 

on: 



Da: demanda anual 40.880 litres/any 

!!: Salt tèrmic !!"#! ! !!!"#!"! ! !"!!" ! !"!!"!!" ! !"!!"!!" 

Ce: Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ºC kg) 

!: Densitat de l’aigua (1kg/l) 

 

43800  ! 46,25 ! 0,001163 ! 1= 2355,947 KWh/any 

8. Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a 
cobrir amb energia solar, Eacs solar 

A partir del valor de la demanda energètica anual (apartat 7) i aplicant els valors de 
contribució solar (apartat 5) es determina el valor més restrictiu i, i per tant, quin 
s’haurà d’aplicar en el càlcul final de l’àrea de captadors solars. 

!!"#!!"#$% ! !!!!!"#! ! !" ! 2355,947 KWh/any ! 50% = 1177,974 KWh/any 
 

9. Àrea de captadors solars, A captadors solars 

!!"#$"%&'(!!"#$%! ! !
!!"#!!"#$%
! ! !! ! !! ! ! 

On:  

!!"#$"%&'(!!"#$%!: en !! (nombre de captadors= àrea útil total/àrea útil del captadors ! 
2 !!) 

!!"#!!"#$%: 1177,974 KWh/any 

I: Valors d’irradiació solar, mitjana al Vallès Oriental 4,20 KWh/!! ! 365 = 1533 
KWh/!!!!"# 

!: Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda pel captador 
solar. Captador orientat al Sud i inclinat amb un angle igual a la latitud de 
l’emplaçament. Segons taula 2.4 CTE HE4 en ubicació general, té unes pèrdues del 
10% equivalent a 0,90. 

!: Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda. Segons taula 2.4 CTE 
HE4 en ubicació general, té unes pèrdues del 10% equivalent a 0,90. 

r: Rendiment mig anual de la instal!lació: 0,4 per a edificis unifamiliars amb sistema 
d’acumulació. 

!!"#$"%&'(!!"#$%! ! !
!!""!!"#

!"## ! !!!! ! !!!!" ! !!! ! !!!"!!! 

Nombre de captadors = 2,37 / 2 = 1,19 captadors ! 2 captadors 

10. Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, V acs solar 

L’aigua escalfada per la instal!lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits 
específics de cada habitatge. 



El volum es determina en funció de la superfície de captació. Segons CTE HE4 el 
volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal!lació solar ha de garantir el 
següent:  

50 < V/A < 180 

on:  

V: volum d’acumulació en litres. 70 litres m2 captador ! 70l/m2 ! 2 m2 ! 2 captadors = 
280 

A: suma de superfícies útils. !!!!!!! 

50 < 280/4 < 180  

50 < 70 < 180 

 

Dimensions acumulador (orientatiu) 

Diàmetre (mm): 520 

Alçada (mm): 1250 

Pes (kg): 70 + 150 

 

 

 


