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1 . Resumen del Trabajo Final de Grado 
1.1 Antecedentes 
El objeto del Trabajo Final de Grado consiste en el seguimiento de obra de la adecuación y 
reubicación de la Agència Ttributària de Catalunya en el edificio T del paseo de la Zona Franca, 46 de 
Barcelona, así como la colaboración en las labores necesarias a nivel de despacho para la Dirección de 
Obra, a través de un convenio de colaboración UPC-Empresa, siendo mi tutor por FAHE Consulting 
Arquitectura S.L.P Justo Herranz Herranz  y por la UPC Alex Falcones de Sierra. 

En el año 2015 se redactó para el Departament d'Economía i Coneixement un proyecto para el 
traslado de la Agència Ttributària de Catalunya a determinadas plantas del Edificio T del paseo de la 
Zona Franca, 46 de Barcelona. 

Dicho proyecto fue adjudicado a través de Infraestructures de la Generalitat SAU a la empresa 
constructora UTE ACSA Obras e infraestructuras & Emte SLU, y su Dirección de Obras a FAHE 
Consulting Arquitectura S.L.P 

Posteriormente Infraestructures de la Generalitat SAU encarga a FAHE Consulting Arquitectura S.L.P 
la redacción de un proyecto modificado que completa nuevos requerimientos solicitados por la 
propiedad (Agència Tributària de Catalunya, en adelante ATC). 

Durante la ejecución de la obra se ha estado realizando las actuaciones incluidas en el  

proyecto inicial a las que no ha afectado ninguno de los cambios solicitados, más la parte que engloba 
el nuevo proyecto modificado. Dado que ha sido una obra con un tiempo muy limitado el cual no se 
ha podido alargar, la redacción y estudio del proyecto modificado se ha tenido que realizar 
paralelamente a la ejecución de las obras.  

Mi labor en este Trabajo Final de Grado ha sido colaborando con la Dirección Facultativa en la 
ejecución de los trabajos a pie de obra y en el despacho, así como en la redacción y su posterior puesta 
en obra del proyecto modificado: 
Realizando toda la documentación gráfica, colaborando con la realización de mediciones y 
presupuesto, en la redacción de las actas semanales y finalmente en las actas de repasos. 
Paralelamente he asistido a las visitas de obra durante la realización de los trabajos, en un principio se 
realizaba una única visita y más adelante pasaron a ser dos semanales.  

1.2 Proyecto inicial 
El edificio objeto de este proyecto fue construido en el año 2009, situado en la esquina paseo de la 
Zona Franca y la calle Cisell, y actualmente tiene licencia de uso administrativo (en plantas), locales 
comerciales (en planta baja), trasteros y aparcamiento (en sótanos).  

El edificio forma parte de un complejo de oficinas del cual de momento únicamente se ha desarrollado 
la primera fase que consta de dos edificios. El complejo de oficinas se divide en seis bloques virtuales 
(54x54 m), situados al tresbolillo, distribuidos en dos filas y con una conexión tangencial entre los 
extremos de cada uno de los edificios.  

El conjunto de edificios se sobre elevan de la calle apoyándose en un plinto continuo de 60 cm de 
altura, que contiene, inferiormente, dos plantas sótano con programa de aparcamiento y de zona 
comercial relacionada con la calle a través de una plaza semi-enterrada.  

Se trata de un edificio con una geometría en forma de T, la cual supone la liberalización de espacio 
público en la planta baja y la interpenetración del espacio exterior con el interior. Asimismo, los 
brazos de sección cuadrada que se extienden en la parte alta del edificio sirven para conectarse 
tangencialmente a los edificios contiguos. Las plantas baja, primera y segunda forman el palo de la 
"T", y las plantas tercera y cuarta forman la parte horizontal de la "T". Es en estas dos últimas plantas 
donde está ubicado un patio central que ilumina las partes de oficina más alejadas de la fachada 
principal. Este patio interior se plantea con un esquema claustral, donde las circulaciones se realizan 
por el perímetro cubierto y donde desde ese perímetro se conecta con las oficinas. El edificio también 
cuenta con una planta cubierta donde se encuentran las instalaciones de climatización y donde se 
ubicarán dos grupos electrógenos. La fachada del edificio es un muro cortina.  

Todas las plantas están comunicadas a través de un único núcleo vertical de comunicaciones que se 
sitúa próximo a la fachada sur y alejado del centro de gravedad del edificio, en posición excéntrica.  

El programa funcional por plantas del promotor es el siguiente:  
 Dos plantas sótano destinadas a aparcamiento y trasteros.  
 La planta baja, por donde se lleva a cabo el acceso principal al edificio a través de un acceso 

central, constará con dos locales de atención al público a cada lado con servicios auxiliares de 
registro y venta de impresos, despachos de coordinadores, servicio médico, zona de café, 
almacenes y salas técnicas, aparte del núcleo de escaleras y servicios. 

 Planta primera, la cual se divide en tres zonas: zona de trabajo, zona de salas de reuniones 
polivalentes y zona de cocina comedor. 

 Plantas tercera y cuarta: donde se ubicarán las zonas de trabajo, despachos y salas de 
reuniones,  archivos compactos, zonas de reprografía, salas de descanso y salas técnicas. En la 
cuarta planta estará ubicado el despacho de la directora de la Agencia Tributaria de Catalunya.  

1.3 Proyecto modificado 
Las principales modificaciones e intervenciones del proyecto modificado son las siguientes:  

 La nueva distribución general de los espacios de las plantas tercera y cuarta, con la 
correspondiente adaptación de las instalaciones existentes a los nuevos espacios. 

 Modificación de mobiliario y falso techo en PB.  
 Implantación de un sistema de humectación con vapor de agua en todas las plantas. 
 Modificación del control de alumbrado y detección lumínica en salas y despachos.  
 Modificaciones de la instalación de protección y seguridad en función de los nuevos requisitos 

de la ECOP (Equipo de coordinación de obra privativa de Bankia Pensiones) y de los Mossos 
d'Esquadra.  

 Requisitos de instalaciones eléctricas y de señal solicitadas por el CTTI (Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació). 

 Refuerzo y arriostramientos de las mamparas a techo y suelo con estructura metálica. 
 Remodelación de las cabinas de los sanitarios generales de plantas y prolongación de los 

cerramientos hasta el falso techo. 
 En el resto de partidas se mantienen los criterios expuestos en la memoria del proyecto inicial.  

Todas estas modificaciones han llevado a tener que adaptar toda la documentación gráfica del 
proyecto adjudicado, y al ser un edificio existente que ha estado en funcionamiento, dispone de todas 
las instalaciones convenientemente legalizadas, pero que se han tenido que adaptar a los nuevos 
espacios. Por lo tanto, un 60% de las partidas de proyecto corresponden al capítulo de instalaciones y 
un 40% a la parte de arquitectura, lo cual me ha servido para poner en práctica y ver en la realidad 
todo lo aprendido en el DAC de instalaciones.  
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO Y DE LA OBRA 
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2.1 Situación inicial 
Como ya se ha indicado, en un principio mi trabajo consistía en asistir a la dirección facultativa de las 
obras del edificio, cuyo proyecto fue realizado por un estudio de arquitectura diferente al que se 
encargó la Dirección de Obra, a través del correspondiente concurso público realizado por 
Infraestructures de la Generalitat SAU. 

Una semana antes del inicio de las obras, la propiedad solicita que se realicen una serie de cambios en 
el proyecto adjudicado, lo cual nos lleva a tener que realizar un proyecto modificado, para adaptar el 
proyecto inicial a las nuevas exigencias de la Agencia Tributaria de Catalunya, en adelante ATC.  

La realización de este proyecto modificado se ve obligado a realizarlo paralelamente a la ejecución 
del proyecto inicial, debido a que la fecha de entrega de la obra no se podría prorrogar, ya que la ATC 
tenía vendido el edificio donde tenían las oficinas en ese momento, mediante un contrato firmado de 
traslado con penalización por día de retraso en dicho traslado, lo cual ha generado muchas presiones 
por parte de la propiedad.   

El primer problema que nos encontramos es que las obras tenían que empezar a mediados de 
Septiembre y la constructora indica que hasta Octubre no tenían disponibilidad, y que hasta entonces 
no podrían iniciar las contrataciones de los diferentes industriales. Teniendo en cuenta que es una obra 
que tenía que durar cinco meses, de entrada ya se pierde un 20% del tiempo previsto. Esto, 
finalmente, ha generado un retraso en las obras de tres semanas.  

2.2 Realización del proyecto modificado 
El proyecto modificado lo realizamos mientras se hacían las obras con el proyecto adjudicado, porque 
la obra, como ya se ha indicado, no se podía parar. Con el proyecto modificado a medio hacer, al 
realizar un replanteo in situ en una de las visitas de obra, se detecta que una serie de despachos no 
caben en una de las plantas. Tras comprobar una serie de cotas generales, nos encontramos que el 
edificio no responde a las características geométricas del proyecto adjudicado, debido a que la 
redacción de este se basó en un as-built de cuando se construyó el edificio que no se correspondía con 
la realidad construida (de un lado tenía 50 cm menos y en otro 30 cm más que en los planos).   

Esto generó un gran problema, ya que las distribuciones iniciales de los despachos así como el 
mobiliario que pidió la propiedad no cabían, los pasos mínimos entre puestos de trabajo y pasillos no 
cumplían, etc. Por lo tanto, el proyecto modificado que estábamos realizando hasta el momento ya no 
tenía validez.    

En el despacho tuvimos que encargarnos de hacer un levantamiento de todo el edificio para poder 
tener las medidas reales de las plantas, también nos dimos cuenta de que la situación real de los 
pilares no coincidían con los planos del proyecto adjudicado. Una vez hecho esto, se tuvieron que 
adaptar los despachos y el mobiliario a las medidas reales del edificio y volver a empezar la redacción 
del proyecto modificado por segunda vez, realizando de nuevo toda la documentación gráfica para 
adaptarlo a lo que realmente es el edificio.  

Una vez finalizada la redacción del proyecto modificado, se presenta a Infraestructures de la 
Generalitat SAU para su aprobación final y adjudicación a la empresa constructora con el informe 
pertinente por parte de los servicios técnicos de arquitectura de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.3 Visitas de obra 
A nivel de obra  hemos tenido un jefe de obra de arquitectura y otro de instalaciones porque era una 
UTE, formada por constructora e instaladora. Hay varios temas que han generado muchos problemas 
a lo largo de toda la obra. Como ejemplos más importantes:  

 Planos: un tema que ha generado muchísimos problemas a lo largo de toda la obra es que, a 
pesar de que a la constructora se le fue facilitando periódicamente la documentación gráfica 
actualizada a medida que avanzaba la redacción del proyecto modificado, continuaban 
utilizando los planos del proyecto adjudicado, los cuales no se correspondían con las medidas 
reales del edificio y no contemplaban las nuevas distribuciones de los espacios. Esto generó 
problemas con la situación de tabiques y mamparas separadoras, los cuales se tuvieron que 
repetir en algunos puntos, ya que tampoco se llegaron a replantear a pesar de que la dirección 
facultativa lo pidió en varias ocasiones.  

Otro problema generado al final de la obra es que la propiedad tenía contratados los muebles 
por separado, y la instaladora se encargó de realizar previamente en el pavimento técnico los 
agujeros para poder mecanizar las mesas una vez colocadas. Estos se realizaron con los planos 
actualizados, pero los planos facilitados a los encargados de montar y colocar los muebles 
fueron los del proyecto adjudicado. Por lo tanto los muebles no se colocaron donde realmente 
tenían que ir, el resultado fue que los agujeros realizados en el pavimento técnico para poder 
mecanizar las mesas ya no servían, y muchos de ellos se tuvieron que volver a hacer para que 
coincidieran con las mesas.  

 Muestras: a la constructora se le solicitó muestras de los diferentes elementos y acabados de la 
obra como mamparas, pavimentos, vinilos, con tal de poder definir y resolver los detalles, 
encuentros, etc. También un despacho tipo para ver como quedaban  integrados todos los 
elementos. Por un lado tardaban semanas en realizar las muestras, y por otro al ser aceptadas 
por la dirección facultativa, se realizaba el resto de otra forma diferente.  

El caso más grave fue con los refuerzos y arriostramientos de las mamparas a techo y suelo 
con estructura metálica. Se solicitó en varias ocasiones la muestra ya que era un tema que 
preocupaba bastante dado que en el proyecto adjudicado estaban previstos de suelo a techo y 
se dudaba de que sin ellos la compartimentación vertical tuviera la estabilidad suficiente. 
Como se puede comprobar en las actas, es una muestra que se solicitó el 19.10.2015 y hasta el 
25.11.2015 no se presentó. Se aceptó reforzar la estructura tanto superior como inferiormente 
con crucetas a 45ºC. En las mamparas separadoras de los puestos de trabajo en vez de esto se 
ejecutaron todos los refuerzos con crucetas a 90 ºC. Esto implicó tener que volver a repetir los 
refuerzos de todas las mamparas. 
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 Actas: muchas de las ordenes, recomendaciones, instrucciones, dadas por la dirección 
facultativa que han sido reflejadas en las actas de obra, no se han llevado a cabo por parte de 
la constructora, o se han ejecutado de otra forma diferente. Esto evidentemente a ocasionado  
muchas discusiones entre la constructora y la dirección.  

 Otros: otro tema que ha generado bastantes problemas a lo largo de la obra, es que la 
constructora ha tomado la iniciativa en varias ocasiones sin consultar previamente a la 
dirección facultativa.  No hay que olvidar que es una obra donde se ha tenido que decidir 
muchas cuestiones sobre la marcha, ya que habían muchas cosas sin definir y paralelamente a 
la ejecución de la obra se estaba llevando a cabo el proyecto modificado. Como ejemplo, 
ampliaron un armario situado en planta baja destinado a la ubicación de la maquinaria de la 
puerta corredera que da acceso al público. Como resultado de esta decisión, el armario de la 
BIE que iba ubicado enfrente ya no se podía ejecutar porque no había la distancia suficiente 
para garantizar el paso mínimo. Esto llevo a la dirección facultativa a tener que estudiar una 
nueva ubicación para el armario de la BIE.   

   
  Ubicación inicial de la BIE              Nueva ubicación BIE 
 
Todo esto ha generado mucha tensión entre la dirección facultativa, la propiedad y la constructora. El 
sistema de gestión interno de la constructora no ha estado a la altura, por ejemplo, tendrían que haber 
anulado los planos antiguos e ir facilitando a los diferentes industriales los planos actualizados a 
medida que se los facilitaba la dirección facultativa, para que las partidas de obra se ejecutaran como 
estaba previsto en proyecto. Este problema en concreto en cuanto a instalaciones se refiere no ha 
ocurrido, el encargado siempre llevaba consigo todos los planos actualizados, lo cual ha evitado 
muchos errores de ejecución.  

Por otro lado, en ningún momento se ha cumplido con el planning previsto de obra, durante el primer 
mes y medio las visitas de obra fueron improductivas, no había nada por ver, ningún industrial con 
quien hablar.  

Considero que la falta de comunicación entre los miembros de la constructora ha sido otro de los 
principales factores de muchos de los problemas generados en la obra, en general entre el encargado y 
jefe de obra, y entre los jefes de obra en sí. De hecho, la dirección facultativa solicitó al gerente de la 
UTE que se asignara otro jefe de obra, pero se desestimó esta opción.  
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3.1 Situación 
 
El edificio se encuentra ubicado en la ciudad de Barcelona, en el distrito de Sants Montjuic, en la 
intersección del paseo de la Zona Franca y calle Cisell.  
 
Al final del paseo de la Zona Franca se encuentra la ronda del litoral, y actualmente está en proceso 
las obras del tramo de la línea 10 de metro. Cerca del edificio se encuentra ubicado el cementerio de 
Montjuïc, el cual se puede ver desde el interior del edificio (fachada Nord-este).  
Plano de situación de Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto aérea de situación, Edificio T. 

 

 
 

Plano de emplazamiento del edificio. 
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3.2 Antecedentes 
 
El polígono industrial de la Zona Franca tiene su causa remota en un proyecto de puerto franco, de 
principios del siglo XX.  
 
El 24 de octubre de 1916 se concede a Barcelona un depósito comercial franco, adjudicándose su 
administración al Consorcio de la Zona Franca. Provisionalmente se instala en el puerto de Barcelona 
a la espera de que se habilitara la zona definitiva en los terrenos que pertenecían al municipio de 
l'Hospitalet de Llobregat.  

En 1920 dichos terrenos son declarados de utilidad pública y cedidos al municipio de Barcelona a 
cambio de que Barcelona se hiciera cargo del servicio de recogida de perros vagabundos, el de los 
Bomberos y de la vacunación de toda la población de la ciudad contra la viruela.  

Las expropiaciones de los terrenos, fundamentalmente dedicados a uso agrícola, se realizan entre 
1927 y 1932, si bien muchos agricultores continúan como arrendatarios hasta 1963.  

El Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos determina 
la concesión de una Zona Franca a Barcelona, administrada por un consorcio presidido por un 
comisario regio nombrado por el ministro de Hacienda. 

La Zona Franca no llegó nunca a materializarse y por Ley 102/1965 de 17 de julio, se destinaron los 
terrenos del puerto franco a Polígono Industrial. 

Con la finalidad de transformar estos suelos se redactó el "Pla de millora urbana i concreció d'usos en 
el sector del Passeig de la Zona Franca", aprobado por el consejo plenario del Ayuntamiento el 30 de 
Abril de 2004. 

La propuesta se justifica en la evolución natural que esta zona de Barcelona ha ido presentando en los 
últimos años. Como en tantos otros lugares del área metropolitana, zonas que hace años eran 
periféricas se han integrado, a causa del desarrollo de la ciudad, en áreas mucho más urbanas y es la 
propia sociedad la que impone el desplazamiento de las actividades industriales a las zonas que ahora 
son periféricas para dar paso a otras actividades menos insalubres y más adecuadas con la vida 
cotidiana del ciudadano.  

El Plan General Metropolitano en 1976 ya lo preveía y por eso estableció la posibilidad de que la 
normativa, siempre mediante el planeamiento correspondiente, se fuese adaptando a la evolución 
urbanística de la ciudad.  

Por tanto, la autorización de los usos comerciales y de oficinas en este ámbito de actuación es la 
alternativa lógica al uso industrial característico, que es evidente que empieza a perder sentido en toda 
la zona.  

 
 
 
 
 
 

3.3 Programa funcional 

Como ya se ha indicado, el promotor ocupará la totalidad del edificio, a excepción de la segunda 
planta actualmente ocupada por otro arrendatario, pero se prevé que para el año 2018 formará parte 
también de la Agencia Tributaria de Catalunya, en adelante ATC.  

El ámbito de actuación son las dos plantas sótano, planta baja, primera, tercera, cuarta y planta 
cubierta. Los criterios funcionales y compositivos han sido definidos por la ATC, atendiendo a sus 
necesidades operacionales y la imagen corporativa que sus oficinas deben reflejar.  

3.3.1 Plantas sótano -2 y -1 
 
Las dos plantas sótano del edificio están destinadas a aparcamiento público y zonas de trasteros e 
instalaciones generales del edificio. Se prevé la identificación tanto de plazas reservadas para coches 
en la planta -2 como para motos en la planta -1, destinadas a los empleados de la ATC.  
 
Únicamente se actúa en la zona de los trasteros de la planta - 1, se derriba el tabique que separa los 
trasteros T6 y T7 según planos de estado actual, para hacer uno más grande.  
 

                         
Distribución planta - 2 
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Distribución planta -1 
 

Cuadro de superficies 

Planta sótano -2 Superficie útil 
Trastero 1 32.24 m² 
Trastero 2 31.92 m² 
Trastero 3 31.95 m² 
Trastero 4 31.92 m² 
Trastero 5 27.30 m² 
Trastero 6 27.29 m² 
Trastero 7 20.81 m² 
Trastero 8   9.77 m² 
Total superficie útil 213.20 m² 
  
 

 

Planta sótano -1 Superficie útil 
Trastero 1 23.37 m² 
Trastero 2 21.08 m² 
Trastero 3   9.84 m² 
Total superficie útil 54.29 m² 
  
 

3.3.2 Planta baja 
La planta baja estará destinada principalmente a la atención al público. 

Al edificio se accede por la parte central de la fachada Nord-oeste. La planta está dividida en dos 
locales de atención al público por el hall principal, en el cual están ubicados los tornos que da acceso 
al personal autorizado mediante tarjetas magnéticas al resto del edificio. Actualmente esta misma 
fachada dispone de un acceso independiente a cada local pero se anulan y será utilizado únicamente 
como final de recorrido de evacuación.  

La planta baja dispone también de servicios auxiliares de registro y venta de impresos, despachos de 
coordinadores y responsables de servicio, área administrativa de trabajo, servicio médico, zonas de 
descanso, almacenes y salas técnicas.  

El núcleo de escaleras y servicios no forman parte de la actuación del presente proyecto.  



Seguimiento de obra de la implantación de las nuevas oficinas de la Agència Tributària de Catalunya 11

 

Distribución planta baja 

 

 

 
 

 

Cuadro de superficies 

Planta baja (local 1) Superficie útil 
Zona de atención al público 1 343.07 m² 
Zona de espera 1   48.13 m² 
Sala grabación/subalterno   20.33 m² 
Sala "cap de servei"     9.52 m² 
Sala coordinador 1     8.23 m² 
Sala técnica de planta 1     9.95 m² 
Circulación 1     6.30 m² 
Total superficie útil 445.53 m² 
  
 
Planta baja (local 2) Superficie útil 
Zona de atención al público 171. 05 m² 
Zona de espera 2 107.70 m² 
Registro y venta de impresos   43.42 m² 
Paso     5.03 m² 
Sala de reuniones   16.64 m² 
Zona de pausa café 2     7.00 m² 
Sala coordinador 2   12.39 m² 
Sala de espera médico   11.09 m² 
Servicio médico   22.15 m² 
Almacén de impresos   11.50 m² 
Almacén TIC   11.50 m² 
Circulación 2     7.16 m² 
Sala técnica principal   22.90 m² 
Sala SAI     8.88 m² 
Cuarto de limpieza     5.91 m² 
Total superficie útil 445.53 m² 
  
Total PB  1534.09 m² 
 

3.3.3 Planta primera 
Esta planta se divide en tres zonas bien diferenciadas:  

 Zona de trabajo abierto, despachos, salas de reuniones, almacenes y salas técnicas.  
 Zona de salas polivalentes y sala de informática, incluyendo un pequeño almacén para el 

almacenaje de sillas y mesas en función de la configuración de las salas. Dos salas de 
formación están separadas por un tabique móvil dando así la posibilidad de hacer más diáfano 
el espacio.  

 Zona de cafetería, comedor, incluyendo almacén. En este espacio está incluida la cocina, 
pensada para ofrecer un servicio de catering y self service. 

Estas tres zonas están recogidas por un pasillo principal protegido con la finalidad de garantizar la 
evacuación de la planta. 



 Seguimiento de obra de la implantación de las nuevas oficinas de la Agència Tributària de Catalunya 12

 

 

Distribución planta primera 

 

 
 

Cuadro de superficies 

Planta primera Superficie útil 
Espacio abierto 377.10 m² 
Almacén   21.62 m² 
Centralita   12.77 m² 
Sala de reuniones 2.1   17.23 m² 
Despacho 2.1   18.44 m² 
Sala de reuniones 2.2   19.53 m² 
Zona de reprografía     4.74 m² 
Circulación 1   12.11 m² 
Despacho 2.2   13.24 m² 
Espacio de limpieza     8.78 m² 
Sala técnica de planta     9.55 m² 
Sala de reuniones 2.3   37.75 m² 
Comedor 259.65 m² 
Cocina   27.68 m² 
Cocina limpieza   14.32 m² 
Zona buffet   63.54 m² 
Almacén     7.04 m² 
Office   16.00 m² 
Pasillo     8.57 m² 
Sala polivalente 1   61.32 m² 
Sala polivalente 2   79.63 m² 
Sala polivalente 3   29.82 m² 
Sala informática   46.80 m² 
Almacén 1   16.05 m² 
Circulación 3   35.25 m² 
Total superficie útil 1208.73 m² 
  
 

3.3.4 Planta tercera 
Esta planta está destinada principalmente a uso de oficina. Cuenta con un gran espacio abierto para los 
diferentes puestos de trabajo que ocupa todo el ámbito central y la corona exterior. En la corona 
interior (rodeando el pasillo del patio claustral), se ubican despachos de dirección, salas de reuniones, 
zonas de reprografía, zonas de descanso, dos salas donde están ubicados los archivos compactos y 
salas técnicas.  
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Distribución planta tercera 

 
Cuadro de superficies 

Planta tercera Superficie útil 
Espacio abierto 1870.52  m² 
Archivo 1   36.43 m² 
Zona de pausa café 1     7.06 m² 
Sala técnica planta 1      9.93 m² 
Espacio de limpieza 1     4.16 m² 
Circulación 1     2.80 m² 
Zona de reprografía 1     6.10 m² 
Pasillo 1     9.36 m² 
Sala de reuniones 3.1   18.30 m² 
Despacho 3.1   29.46 m² 
Sala de reuniones 3.2   18.21 m² 
Zona de reprografía 2     9.85 m² 
Sala de reuniones 3.3   16.39 m² 
Sala de reuniones 3.4   21.03 m² 
Despacho 3.2   29.14 m² 
Sala de reuniones 3.5   15.93 m² 

Zona de reprografía 3     9.85 m² 
Despacho abierto 1   35.90 m² 
Sala de reuniones 3.6   31.52 m² 
Pasillo 2     9.40 m² 
Zona de reprografía 4     6.10 m² 
Circulación 2     2.80 m² 
Espacio de limpieza 2     4.16 m² 
Zona de pausa café 2     7.06 m² 
Sala técnica planta 2     9.93 m² 
Archivo 3.2   36.43 m² 
Zona de reprografía 5     8.16 m² 
Despacho abierto 2   30.66 m² 
Recepción    20.61 m² 
Sala de reuniones 3.7   27.67 m² 
Zona de reprografía 6     8.16 m² 
Total superficie útil 2353.08 m² 
  
 
 

3.3.5 Planta cuarta 
Esta planta es similar a la planta tercera. La principal diferencia es que en la corona exterior se han 
añadido trece despachos para inspectores de iguales dimensiones en la fachada Sud-este y cuatro 
despachos más en la fachada Sud-oeste. 

En esta planta también está ubicado el despacho de dirección junto a una sala de reuniones, y al igual 
que en él la planta tercera, zonas de reprografía, zonas de descanso, dos salas para archivos compactos 
y salas técnicas.  
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Distribución planta cuarta 
 
Cuadro de superficies 

Planta cuarta Superficie útil 
Espacio abierto 1554.42 m² 
Archivo 1   36.43 m² 
Zona de pausa café 1     7.06 m² 
Sala técnica planta 1      9.93 m² 
Espacio de limpieza 1     4.16 m² 
Circulación 1     2.80 m² 
Zona de reprografía 1     6.10 m² 
Pasillo 1     9.36 m² 
Despacho 4.1   18.12 m² 
Despacho 4.2   11.27 m² 
Despacho 4.3   18.13 m² 
Despacho 4.4   18.16 m² 
Sala de reuniones 4.1   15.18 m² 
Zona de reprografía 2   10.24 m² 
Sala de reuniones 4.2   23.96 m² 
Despacho 4.5   17.39 m² 
Despacho 4.6   22.36 m² 

Despacho 4.7   17.97 m² 
Zona de reprografía 3   10.24 m² 
Despacho 4.8   11.57 m² 
Despacho 4.9   11.57 m² 
Despacho 4.10   11.49 m² 
Despacho 4.11   11.36 m² 
Despacho 4.12   18.00 m² 
Pasillo 2     9.40 m² 
Zona de reprografía 4     6.10 m² 
Circulación 2     2.80 m² 
Espacio de limpieza 2     4.16 m² 
Zona de pausa café 2     7.06 m² 
Sala técnica planta 2     9.93 m² 
Archivo 4.2   36.43 m² 
Zona de reprografía 5     8.16 m² 
Sala de reuniones 4.3   28.86 m² 
Recepción    20.61 m² 
Despacho 4.13   17.94 m² 
Despacho 4.14   17.94 m² 
Zona de reprografía 6     8.16 m² 
Despacho 4.15   12.71 m² 
Despacho 4.16   12.95 m² 
Despacho 4.17   12.95 m² 
Despacho 4.18   13.14 m² 
Despacho 4.19   14.33 m² 
Despacho 4.20   14.23 m² 
Despacho 4.21   13.93 m² 
Despacho 4.22   14.18 m² 
Despacho 4.23   14.33 m² 
Despacho 4.24   13.93 m² 
Despacho 4.25   13.81 m² 
Despacho 4.26   13.81 m² 
Despacho 4.27   13.05 m² 
Despacho 4.28   11.74 m² 
Despacho 4.29   11.72 m² 
Despacho 4.30   11.98 m² 
Despacho 4.31   11.79 m² 
Despacho 4.32   11.72 m² 
Despacho 4.33   11.79 m² 
Sala de reuniones 4.4   22.18 m² 
Despacho dirección   27.55 m² 
Total superficie útil 2353.08 m² 
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3.3.6 Planta cubierta 
Se trata de una cubierta invertida, la cual está destinada únicamente a la ubicación de instalaciones. 
Actualmente hay dos unidades de tratamiento de aire (UTA's). La única intervención realizada en 
planta cubierta es una bancada para un grupo electrógeno y un equipo de climatización, la cual se ha 
realizado con un sistema de losa flotante para no dañar la solera existente.  

 

 

 Planta cubierta. Detalle bancada flotante (ver plano DGOR4011F7). 

 

3.4 Divisiones y elementos interiores 
El proyecto inicialmente preveía que las divisiones para despachos, salas de reuniones y salas de 
reuniones polivalentes se han realizado mediante cerramientos verticales de mampara donde se 
alternan las partes opacas con las partes vidriadas, colocadas entre falso techo y suelo técnico, para 
permitir una mayor transparencia entre los espacios.  

El criterio escogido es que, de manera genérica, todas las particiones paralelas a las fachadas del 
edificio se realizan mediante vidrio simple, mientras que, también de manera genérica, las particiones 
perpendiculares a fachada son de mampara opaca. Únicamente en el caso de la centralita en planta 
primera y en el despacho de la directora de la ATC en planta cuarta, la mampara de vidrio es de vidrio 
doble acústico de 6+6.  

    
        Colocación de montantes    Encuentro de pilar con mampara 

   
          Colocación primera placa de mampara   Colocación aislante y paso de instalaciones 
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              Colocación del vidrio       Mampara acabada (despacho directora ATC) 

 
Todas las divisiones principales para almacenes, archivos compactos, cuartos de limpieza, etc. se 
realizan de manera genérica, con un sistema de tabiquería seca, tipo pladur, colocada entre pavimento 
técnico y falso techo. Esta tabiquería en su parte inferior va rematada con un rodapié de DM pintado 
de 4 cm de alto por 1 cm de ancho, mientras que en su parte superior está rematada por un perfil de 
plástico blanco en L.  

   
 Replanteo y colocación de montantes   Primera placa de pladur y paso de instalaciones 

   
     Colocación aislante y segunda placa            Enyesado de juntas entre placas 
 
En la fase de ejecución, la dirección facultativa estima que el sistema previsto no ofrece la rigidez 
necesaria y se decide que la tabiquería contará con un refuerzo y arriostramientos en toda su longitud 
inferior (bajo el suelo técnico) y con un sistema de anclaje superior directamente al forjado para dar 
mayor estabilidad al cerramiento. Se reforzarán los perfiles con crucetas a 45ºC cada 2 m. 

 Detalle refuerzos superiores e inferiores 
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     Refuerzo superior de mamparas                  Refuerzo inferior de mamparas 

 
En el encuentro de las divisorias de pladur y un cerramiento de vidrio, se realizará una pilastra 
formada por dos perfiles enfrentados y revestidos por una placa en los cuatro lados. En el encuentro 
de la segunda placa de pladur con el cerramiento de vidrio se dispondrá una goma y un perfil de 
aluminio para formar una junta y evitar en la medida de lo posible puentes acústicos entre los 
espacios.  

De igual forma, en los encuentros de mampara con los montantes del muro cortina de fachada, debido 
a que no se puede perforar la perfilería por petición de la propiedad del edificio, la solución planteada 
para el encuentro es disponer dos cordones elásticos y perfiles de aluminio verticales para la 
formación de junta, con tal de evitar también puentes acústicos. 

  
 
 Detalle encuentro pladur con vidrio         Encuentro mamparas con montante de fachada 
 
 

En las zonas de planta baja de atención al público, se disponen mamparas separadoras de 1.60 x 1.30 
m hasta el suelo entre los puestos de trabajo, y se sitúan de forma que garanticen la confidencialidad 
de los usuarios, avanzando su posición respecto al puesto de trabajo. En la zona de registro del local 2, 
se colocarán mamparas de sobremesa de 80x35 cm. En planta cuarta se dispondrán mamparas 
divisorias entre los puestos de trabajo según planos, con una altura de 1.30 m al igual que los muebles 
de archivos. En ambos casos contarán con un refuerzo y arriostramientos en toda su longitud inferior, 
cada 1.30 m, bajo el suelo técnico, para darle una mayor estabilidad. Las esquinas superiores de las 
mamparas irán canteadas a 45 ºC.  

La ATC solicitó que las mamparas separadoras de planta baja no se fijarán al suelo como en planta 
cuarta, para poder tener un mayor grado de libertad a la hora de modificar la distribución del 
mobiliario en un futuro. La solución aceptada por parte de la dirección facultativa fue fijar los vidrios 
a las mesas y sin que lleguen a estar apoyados en el suelo.  

   
Refuerzo inferior mamparas separadoras P4        Mamparas separadoras en planta baja 

 
En la pared divisoria entre comedor y sala de reuniones, se colocan láminas de protección contra el 
ruido. Además en el caso del despacho de la directora, se coloca una manta acústica horizontal de lana 
de roca con panel de alta densidad y 50 mm  de espesor sobre el falso techo.  
 
En los casos de la sala técnica principal, salas técnicas de planta, salas de archivos compactos, etc. los 
cerramientos deben ser resistentes al fuego (EI-90), por tanto se han realizado de forjado a forjado, 
colocando placas resistentes al fuego hasta alcanzar esta estabilidad. Como en el resto de la tabiquería, 
en su parte inferior va rematada con un rodapié de DM pintado de 4 cm. de alto por 1 cm. de ancho, 
mientras que en su parte superior se remata con un perfil de plástico blanco en L. 
 
Se concreta que los cerramientos de vidrio de los despachos, se dispone de una franja de vinilo situada 
a 50 cm del suelo para dar privacidad a los despachos y salas.  
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3.5 Revestimientos y pavimentos 

3.5.1 Falso techo   
El falso techo del edificio se encontraba completamente terminado al inicio de la obra. Se trata de un 
falso techo metálico registrable de color blanco, de dimensiones de 600x600 mm, colocado al 
tresbolillo, con perfilería oculta y velo fonoabsorbente colocado en su cara superior. No se había 
previsto ninguna modificación salvo las necesarias substituciones de aquellas placas que estuviesen 
dañadas.  

En el caso de la planta baja, donde se cuenta con una altura libre real de 4.05 m, se realiza el descenso 
de parte del falso techo, substituyendo el falso techo existente por uno continuo, con la finalidad de 
reducir su altura evitando que los espacios cerrados de menor tamaño (servicio médico, sala de 
coordinación, registro y venta de impresos, etc.) se verticalicen en exceso. También se baja la altura 
en planta primera en la zona de self-service del comedor, así como de la recepción en plantas tercera y 
cuarta, para dar un ambiente más acogedor.  

   
     Ejecución descenso falso techo continuo PB       Falso techo continuo acabado PB 
 
Para el cumplimiento de los requisitos de sectorización contra incendios en locales de riesgo especial 
como cocina, salas técnicas y archivos compactos, y adquirir una reacción al fuego EI90, la dirección 
facultativa propuso en un principio dos opciones:  

 Montaje de falso techo con placas ignífugas de yeso laminado o bien con plafones de silicato 
cálcico de tipo "Promat", con registros contra el fuego.  

 Incorporación de compuertas y collarines en las instalaciones que atraviesen el sector de 
incendios. 

La constructora estudió las dos opciones, y optó por la primera opción ya que era más viable 
económicamente. Se ejecutó un falso techo con estructura primaria y secundaria, compuesto por tres 
placas ignífugas de yeso laminado, de 13 mm de grosor cada una, y adición de lana de roca o fibra de 
vidrio, de 60 mm de grosor por la cámara interior del falso techo. En cada sala de archivos se efectuó 
dos registros de 60x60 cm con abertura hacia arriba, y en la resta de locales con riesgo especial se 
disponen de las mismas características pero con la abertura hacia abajo.  

 

 

3.5.2 Pavimentos 
En todo el edificio actualmente existe un único tipo de pavimento. Es un pavimento técnico 
encapsulado formado por placas de 600x600 mm. Sobre dicho pavimento se han instalado diferentes 
tipos de pavimentos con diferentes acabados en función de la zona donde estén situados, que cumplen 
los siguientes requisitos:  

 Zonas interiores secas: clase 1 
 Zonas interiores húmedas: clase 2 

Las diferentes tipologías de pavimento son los siguientes:  
 Planta baja: se coloca un pavimento porcelánico, de dos colores, antideslizante, de 

dimensiones 600x600 mm, donde cada pieza cuenta con una base de polietileno expandido HD 
y un reborde de ABS perimetral, de manera que el pavimento se posa sobre el pavimento 
técnico sin necesidad de tomarlo con mortero.  
En obra, ya que el pavimento técnico estaba desnivelado y al colocar las piezas en seco encima 
se movían al caminar por encima, se optó por poner, previamente a la colocación, una 
imprimación encima del pavimento existente para que quedaran adheridos.   

 
Imprimación para colocación de pavimento porcelánico 

 Zona operativa de oficinas y salas polivalentes: se coloca una moqueta, 100 % poliamida, con 
una distribución de 3 colores, de dimensiones 500 x 500 mm, de acuerdo a la documentación 
gráfica (DGOR4022F1-F4). 

 
Imprimación y colocación de moqueta 
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Moqueta finalizada 

 Zona de almacenes, archivos, cocina-comedor: se coloca un pavimento de PVC heterogéneo,  
de dimensiones 500 x 500 mm de acuerdo a la documentación gráfica (DGOR4022F1-F4). 

 
Proceso de colocación pavimento PVC en zona self-service 

 

3.6 Archivos compactos 
Los archivos compactos que se han instalado en obra son del modelo "EUN TRONIC RANGE", 
colocar RAL 7035, los cuales contarán con paño eléctrico y freno de final de recorrido. 

En plantas tercera y cuarta, hay dos salas por planta destinadas a la ubicación de los archivos 
compactos, el soporte de los cuales atraviesa la junta de dilatación del edificio perpendicularmente. 

Para tratar de encontrar una solución al problema se realizó una reunión con el industrial de los 
archivos, pero no garantizaba que ninguna otra medida que se ejecutara pudiese ocasionar incidencias 
en un futuro.  

Por lo tanto la dirección facultativa decide modificar directamente la distribución de los diferentes 
módulos de los archivos compactos. En un inicio, a los archivos se accedía por un lateral y estos 
estaban ubicados en un único modulo. La distribución planteada es con un pasillo central, dejando a 
un lado un módulo de archivos junto con la junta de dilatación, y al otro lado del pasillo otro módulo 

de archivos, disponiendo los raíles en el mismo sentido que la junta de dilatación, evitando así la 
intersección de la junta con los raíles de los archivos.  

Los raíles, tal y como estaba previsto en el proyecto adjudicado, se apoyan en un perfil IPE y van a la 
misma cota que las placas del suelo técnico. Para nivelar correctamente los perfiles IPE la dirección 
facultativa ordenó que se situaran piezas angulares de nivelación ancladas mediante tornillos al 
forjado y soldadas al perfil, y que bajo la propia IPE se dispusiera una capa de mortero sin retracción 
de 2 cm de grosor como máximo.  

 
Distribución inicial de los archivos compactos e intersección de junta de dilatación con los raíles  

 
Nueva distribución de los archivos compactos 
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      Ejecución raíles de los archivos compactos                   Raíles finalizados  

   
  Montaje módulos archivos          Archivos compactos finalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Adecuación de los lavabos en las plantas 
Los aseos generales están situados en el núcleo del edificio. Aunque en el proyecto inicial no estaba 
contemplado ningún tipo de intervención, se solicitó mejorar la privacidad de las cabinas ya que 
llegaban a los 2 metros de altura. Dado el estado inicial de las cabinas, ha habido varias 
consideraciones a tener en cuenta. Por un lado el sistema de extracción, al igual que en el resto del 
edificio, es por plenum general a través de rejas en el falso techo existente; por otro lado la 
iluminación es general en los núcleos de los lavabos.  

La solución planteada es la adaptación de las cabinas existentes, mediante la ampliación de las alturas 
hasta alcanzar los 45 cm con paneles idénticos a los existentes de doble panel de Trespa con estructura 
interior de madera y atornillados a los actuales. La estructura de soporte de la solución estará anclada 
al forjado existente.  
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4 MEMORIA DE INSTALACIONES 
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4.1 Inspección previa de las instalaciones existentes 
Dado que el edificio objeto de proyecto ya dispone de instalaciones existentes de fontanería, 
climatización, electricidad, etc., las cuales habrá que modificar para adaptar a la nueva distribución 
interior, se solicitó al inicio de la obra una inspección previa de las mismas para verificar su 
funcionamiento general y detectar posibles anomalías, situaciones fuera de normativa de las 
instalaciones inspeccionadas o incluso que algún punto de las instalaciones no se correspondiera con 
el as-built del edificio. Todos los puntos con defectos detectados se remitieron a la propiedad para que 
tuviera constancia y llevara a cabo las correcciones oportunas. (Se adjunta informe de resultados de 
pruebas de funcionamiento en climatización).  

Se realizaron las siguientes inspecciones:  

 Climatización: se comprueba el funcionamiento general y se miden los parámetros de 
velocidades, caudales, temperaturas y % de humedad. Se detecta que el recuperador entálpico 
ubicado en planta cubierta no está funcionando y las compuertas de impulsión y extracción 
están abiertas al 100% sin que estén reguladas, por lo tanto se está renovando el 100% del aire, 
con el consecuente consumo energético.  Se detecta también algunas temperaturas altas en 
zonas puntuales de fachada,  ruido en algunas zonas de las diferentes plantas y algún difusor 
que no impulsa aire. 

 Detección y extinción de incendios: se comprueba que los detectores de humo que constan en 
el as-built están realmente colocados en obra, instalados correctamente y en funcionamiento.  

4.2 Fontanería y evacuación 

4.2.1 Instalación de agua fría existente 
El edificio cuenta con una instalación de fontanería y evacuación existente, convenientemente 
legalizada que da servicio únicamente a los aseos del edificio, situados fuera de la zona privativa de 
las plantas del edificio. 

La instalación general discurre por debajo del hall principal hasta la batería de contadores ubicada en 
uno de los patios de instalaciones de planta baja. Se dispone de un único contador para todo el 
edificio, excepto la segunda planta que cuenta con un contador propio.  

 
Batería de contadores 

 

4.2.2 Modificación instalación existente 
La instalación existente se ha continuado en las diversas plantas para alimentar las diferentes salas de 
descanso, zonas de limpieza, cocina, etc.  

Los montantes hasta las diversas plantas discurren por el patio de instalaciones, a partir de la batería 
de contadores. Todos los tubos de fontanería, discurren por la cámara del falso techo y su llegada final 
hacia los puntos de consumo se realiza por el interior de los tabiques. Se han colocado válvulas de 
corte intermedias en la entrada a las estancias que deben alimentar, además de las correspondientes 
válvulas de escuadra, desde las que parten latiguillos de alimentación a los puntos de consumo.  

En planta baja, a partir de la entrada de agua al local 2 de atención al público, se procederá a continuar 
la instalación existente hasta los diferentes puntos de consumo. A partir de la válvula de corte 
existente del tubo de polipropileno Ø32, se realizarán dos derivaciones principales:  

 Una primera derivación con tubo de polipropileno Ø20 para la alimentación de la zona de 
pausa/café y del lavamanos del servicio médico, que posteriormente se derivará hacia los dos 
puntos de consumo con tubo de polipropileno de Ø20.  

 Una segunda derivación, con tubo de polipropileno Ø25, para la alimentación de las máquinas 
de clima de la sala técnica principal y de la zona de limpieza, a las que llega con tubo de 
polipropileno de Ø25.  

En planta primera había dos derivaciones existente de Ø32, uno dirigido hacia la zona de oficinas, el 
cual se continuará con tubo de polipropileno Ø25 hasta la zona de limpieza, y otro hacia la zona de 
comedor, el cual se deriva con tres tubos, de polipropileno Ø25 cada uno para alimentar los 
lavamanos de cocina, las zona de limpieza y el office.  

En las plantas tercera y cuarta, a partir de la válvula de corte del tubo de polipropileno de Ø 32, se 
realiza una primera derivación con tubo de polipropileno de Ø25 para la alimentación de las zonas de 
limpieza y una segunda derivación, con tubo de polipropileno de Ø20, para la alimentación del 
lavamanos de la zona de descanso.  

Dada la implantación de un sistema de humidificación por plantas (ver apartado 4.4), se lleva hasta 
cada humidificador una toma de agua de Ø25 con tubo de polipropileno y un desagüe para los 
condensados del humectador. 

 
Toma de agua, desagüe y electricidad 
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4.2.3 Instalación de agua caliente sanitaria 
En el proyecto adjudicado, se tenía previsto que se contara con agua caliente sanitaria en todas las  
plantas. Por solicitud de la ATC, y de cara a conseguir un ahorro económico, se solicitó prescindir de 
agua caliente en las zonas de descanso de todas las plantas y en el office de planta primera, excepto en 
la cocina y en el servicio médico de planta baja.  

En el servicio médico se dispone de un calentador eléctrico instantáneo de 4000 W de potencia, 
colocado bajo el mueble, que dará servicio al lavamanos. En la cocina, colocado en posición vertical 
en el falso techo, se dispone de un calentador acumulador eléctrico de 50 litros de capacidad de 750 a 
1500 W de potencia, para alimentar las diferentes picas y el lavavajillas.  

  
     Calentador eléctrico instantáneo      Calentador acumulador eléctrico 

4.2.4 Evacuación 
Todos los desagües se han realizado con PVC, de diámetro 32 mm los de los lavamanos, y de 
diámetro 40 mm los de los vertederos. Toda la red de evacuación lleva en todo su recorrido una 
pendiente igual o superior al 1.5 %. En los forjados se han realizado perforaciones para que toda la 
evacuación se realice por gravedad. En planta baja no se puede realizar la evacuación por gravedad  
ya que no se dispone del recorrido suficiente para garantizar el 1.5% de pendiente, por lo tanto se 
dispone una bomba de evacuación de aguas, tipo Sanivite, en el servicio médico y en la zona de 
descanso.  

   
  Bomba de evacuación de aguas, tipo Sanivite  Derivaciones de evacuación bajo suelo técnico 
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4.3 Instalación de climatización 

4.3.1 Descripción instalación existente 
En las plantas objeto de adecuación interior ya existía una instalación de climatización completamente 
terminada, legalizada y en funcionamiento. Se trata de un sistema de Volumen de Refrigerante 
Variable (VRV), de la marca Mitsubishi Electric, con recuperación de calor, con las bombas de calor 
situadas en cubierta y los controladores BC de recuperación de calor y equipos interiores colocados en 
la cámara de falso techo de las plantas.  

   
 UTA y unidades de refrigeración          Controlador en falso techo  
 
El sistema VRV tiene la capacidad  de poder variar el caudal de refrigerante aportado, controlando las 
condiciones de temperatura de las estancias a climatizar, así como proporcionando el máximo confort 
al usuario e importante ahorro energético. Con este sistema se consigue una independencia climática 
en cada estancia climatizada, ya que cada unidad interior trabaja de manera independiente de las 
demás, solicitando la cantidad de refrigerante que necesita. 

 
Esquema de sistema VRV con recuperación de calor 

En la cubierta están ubicadas dos UTA (Unidad de Tratamiento de Aire). El edificio es simétrico y 
cuenta con un patio de instalaciones a cada lado. Por cada uno de estos patios desciende un colector 
principal de cada una de las UTA de cubierta, para alimentar a la totalidad de las plantas con aire 
primario.  

La conexión entre las máquinas interiores y exteriores se realiza mediante tubería de cobre frigorífico 
de 1/4" con uniones soldadas con soldadura fuerte y en atmósfera inerte de nitrógeno gas. Para evitar 
las pérdidas de energía, las tuberías de todos los recorridos se encuentran aisladas con coquilla de 
espuma elastomérica de 19 mm de grosor. La distribución de la tubería de cobre frigorífico entre 
máquinas se realiza a través de los patios de instalaciones del edificio.  

   
Tubería de cobre frigorífico y coquilla de espuma elastomérica 

La distribución de aire desde las máquinas se realiza mediante conductos de fibra con acabado de 
aluminio y tubos flexibles aislados hasta la conexión con los difusores rotacionales. De cara a 
atemperar las perdidas/ganancias de la fachada vidriada. El retorno a las unidades interiores se realiza 
por plenum.   

  
Conductos de fibra y tubos flexibles 

La instalación cuenta con un sistema de aire primario que inyecta aire exterior, convenientemente 
tratado y filtrado de acuerdo con el RITE a los retornos de las máquinas interiores. También existe un 
sistema de extracción de aire de manera que junto con la aportación de aire primario permita disponer 
de un aire de calidad especificada por el RITE. 
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4.3.2 Modificación instalación existente 
En las plantas objeto del proyecto la instalación de climatización ha sido modificada parcialmente 
para adaptar las máquinas interiores a los nuevos espacios resultantes, de la misma manera que 
difusores, rejillas de retornos y termostatos. Ya que la instalación existente estaba pensada para 
climatizar oficinas diáfanas y ahora todo el espacio cuenta con despachos y salas de reuniones 
independientes, se trata de reubicar las unidades interiores, impulsiones y retornos de aire, para 
conseguir que cada espacio de trabajo cerrado cuente con su propia máquina de climatización de 
manera que se pueda regular el confort del espacio, incluyendo un termostato por despacho y sala.  

En planta cuarta, como ya se ha indicado, se añadieron en el proyecto modificado 19 despachos que 
no estaban previstos en el proyecto inicial. Esto llevo a tener que hacer un estudio de cargas térmicas 
de los espacios comunes de la planta que quedarían sin climatizar a causa de la redistribución de 
máquinas y el nuevo programa funcional, y poder redistribuir las máquinas existentes y añadir las 
necesarias debido al aumento de cargas térmicas. Por tal de reducir costes, la propiedad propuso 
renunciar a disponer una máquina de climatización por despacho. Se aceptó una propuesta por parte 
de la dirección facultativa de disponer máquinas compartidas cada 3 despachos con compuertas auto 
regulable de caudal, excepto el ubicado en la esquina que tendría una máquina individual. Las 
unidades interiores que están compartidas por tres despachos son del modelo PEFY-80 y la individual 
del despacho de la esquina una PEFY-63. Cada despacho dispondrá de un termostato propio, el cual 
permitirá variar uno o dos grados. Se decidió anular todos los difusores lineales existentes colocados 
perimetralmente a lo largo de la fachada. 

  
        Difusores lineales de fachada            Unidad interior 

 

 

 

 

 Distribución inicial de unidades interiores 

Distribución modificada. En verde las unidades desplazadas, en naranja las unidades nuevas 

Los termostatos de las zonas comunes no son manipulables, sino que son programados desde el 
control de planta. Están ubicados a 1.5 metros de altura por encima de los interruptores de los 
despachos y salas de reuniones. Los termostatos en las salas de reuniones solo cuentan con la opción 
de encendido y apagado.  
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4.4 Humectación 
En la época de construcción del edificio no se consideró la humectación general del aire primario 
porque el RITE no lo exigía, actualmente el nuevo reglamento lo recomienda en instalaciones como la 
que hay en este edificio. La propiedad solicitó que se implantara ya que se lo exigía el departamento 
de prevención de riesgos laborales.  

Como ya se ha indicado, el recuperador de las UTA de aire primario, del tipo rotativo, no estaba 
funcionando, por alguna deficiencia en la instalación. En esta situación no era posible humectar el aire 
no pre calefactado ya que se podría llegar a saturar antes de aportar los kg/h necesarios de vapor de 
agua. Opciones a considerar:  

1. Humectar en cada uno de los ramales de derivación a planta, solución que implica la 
colocación de diversos humectadores para cada uno de los ramales de conductos de aire 
primario existente, con un total de 17 unidades, humectadores con electrodos, para poder 
utilizar agua de red, independizados por plantas. Se tendría que desmontar las salidas de los 
ramales, situar elementos en falsos techos, conectar desagües metálicos por la alta temperatura 
del agua, 100ºC, y ampliar la potencia eléctrica de todos los sub cuadros de planta y de las 
centralizaciones de contadores previstos.  

2. Humectar inyectando vapor de agua directamente a las salidas de las UTA's de la cubierta, 
instalando dos humectadores de 90 kg de vapor/h. 

3. Humectar directamente a las plantas para evitar pasar el aire con vapor por los climatizadores 
interiores que funcionan por plenum, cosa que minimiza la eficacia del sistema.  

Para la elección del sistema se ha tenido en cuenta las especificaciones técnicas referentes a la 
autonomía de la maquinaria, a la gestión remota y al consumo energético.  

Debido al sistema de impulsión de aire de renovación general, y del retorno por plenum en las plantas, 
se decide que el sistema a escoger es la implantación de humectadores de 13 kg de valor/h 
independientes en cada planta del edificio (opción 3).  

Se instalaron 2 unidades en planta baja (uno en cada local de atención al público),  2 más en planta 
primera (uno en el comedor y otro en la zona de oficina), y 4 unidades en plantas tercera y cuarta. Los 
humectadores van ubicados dentro de un armario que cuenta con una rejilla por donde saldrá el vapor 
de agua. La longitud de estos armarios es de 77 cm, ya que a cada lado del humectador se necesitan 20 
cm para tareas de mantenimiento. La profundidad irá en función de los armarios ubicados a los lados.   

Los humectadores son isotérmicos para resistencias dotadas de display de LED para el control y 
distribución de vapor de agua. Los modelos son del tipo CAREL UR013, con kit superior de 
distribución de vapor del tipo CAREL UR/13.  

Cada humectador tiene un consumo estimado de 10 KW a 400 V. La solución planteada fue hacer un 
nuevo suministro eléctrico, desde la centralización de contadores, un cuadro general en planta baja y 
sub cuadros de planta para derivar a todos los humectadores. Todos con los correspondientes 
elementos, red de agua y evacuación, y líneas eléctricas detalladas en la documentación gráfica (ver 
plano DGOR50353F5). 

Aunque el sistema escogido fue inyectar vapor de agua directamente al ambiente, el sistema más 
eficiente no se pudo realizar porque el aire de retorno en vez de ir por plenum se tendría que canalizar, 
y económicamente era inviable.  

   
       Humectador instalado    Embocadura del humectador hasta la rejilla  
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4.5 Instalación de electricidad  

4.5.1 Instalación eléctrica existente y modificaciones realizadas 
La instalación se inicia a partir de la acometida eléctrica al edificio y al contador. Existían para los 
locales que había en el edificio, tantos contadores, alimentados desde diferentes transformadores de la 
misma estación transformadora, como cuadros eléctricos en las plantas: 2 cuadros eléctricos en planta 
baja, 3 cuadros eléctricos en planta primera y 6 cuadros eléctricos tanto en planta tercera como cuarta. 
Es decir, 17 contadores en total, desde cada uno de los cuales partía una derivación eléctrica de la 
sección correspondiente, que alimentaba cada uno de los diferentes cuadros eléctricos de las plantas, 
los cuales, convenientemente equipados con sus protecciones, conformaban la arquitectura eléctrica 
del edificio.  

   
Cuadros de protección y medida principal y secundario existentes (250A) 

En las plantas objeto de adecuación, la instalación eléctrica ha sido modificada de manera que, de 
acuerdo con las especificaciones de compañía eléctrica, no se produzcan 17 contrataciones, sino una 
contratación por planta, una independiente para la instalación de humidificación y otra para el SAI, 
totalizando 6 contrataciones. Así pues uno de los cuadros de cada planta se convierte en el cuadro 
general de planta, mientras que los otros cuadros de la misma planta se convertirán en sub cuadros, 
todo ello de acuerdo con los esquemas unifilares (ver planos de DGOR5085F1 a DGOR5085F17). 
Los cuadros eléctricos de las zonas comunes no han sido modificados.  

4.5.2 Salas técnicas 
En el local 2 de planta baja esta la sala técnica principal del edificio, en la cual están ubicados los 
diferentes cuadros de planta, 2 SAI (Sistema de Alimentación Interrumpida) para la protección de los 
diferentes cuadros eléctricos del edificio, y 3 armarios (racks) de comunicaciones  

En planta baja hay una sala técnica (aparte de la principal), en planta primera una sala técnica y en 
plantas tercera y cuarta dos salas en cada planta. Estas salas disponen como ya se ha indicado de un 
cuadro principal de planta, y cuadros secundarios que alimentan las diferentes líneas. Cada sala 
técnica dispone también de dos racks para la instalación de voz y datos.  

Por la parte inferior de los cuadros entran las derivaciones principales y por la parte superior salen las 
líneas individuales, disponen de barras equipotenciales desde donde salen las diversas líneas de puesta 
a tierra. Todos los cuadros cuentan con una reserva de espacio del 20% para futuras ampliaciones.  

Los cuadros eléctricos  están colocados dentro de recintos cuyas paredes y techos tendrán una EI-90 y 
las puertas EI-60.  

  
      Cuadro provisional de obra        Cuadro general de planta primera  
 

   
      Derivaciones principales en cuadro de cocina                Cuadro eléctrico cocina 
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Cuadros eléctricos de plantas tercera y cuarta 

Cada planta tiene contratada una potencia de 150 KW. Cada cuadro general dispone de un Interruptor 
General Automático (IGA) que se dispara en caso de sobretensiones permanentes. Todas las líneas 
están protegidas con Interruptores Diferenciales (ID) contra sobre intensidades, sobretensiones y 
contra corrientes de defecto. Las líneas están identificadas y los cuadros llevan plastificados su 
esquema unifilar correspondiente.  
 

4.5.3 Derivaciones individuales 
La alimentación eléctrica a los puestos de trabajo desde los sub cuadros  se realiza por debajo del 
pavimento técnico existente, mediante canalización de bandeja de varillas electro soldadas tipo 
Rejiband, para los recorridos principales, y tubo corrugado para el último tramo hasta los offiblocks 
dispuestos en las mesas.  

     

La ubicación y número de tomas de cada puesto de trabajo, así como la línea a la que corresponde 
cada una, están indicados en la documentación gráfica referente a la instalación eléctrica (ver planos 
DGOR5081F1-F4 y DGOR5083F1-F4). Para la mecanización de los puestos de trabajo, se han 
realizado agujeros en las placas de suelo técnico y moqueta para poder pasar los cables de 
electricidad, voz y datos, y se suben por una vértebra hasta las bandejas de las mesas donde están 
ubicados los offiblock.  Se coloca un registro de media esfera en la base de la vértebra.  

   
 Agujero practicado en suelo técnico    Mecanización finalizada 
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4.6 Instalación de telecomunicaciones 

4.6.1 Descripción 
La infraestructura de telecomunicaciones está formada por una sala técnica principal, situada en planta 
baja, donde están ubicados dos SAI (Sistema de alimentación Interrumpida) y 3 racks de 
comunicaciones, de dimensiones 800x1000 mm y altura de 42U para la instalación de equipamiento 
de 19" y dotados de elementos pasa hilos laterales. En las salas técnicas de planta, van ubicadas los 
diferentes armarios racks, dos por sala. Cada armario de rack contará con dos circuitos de 
alimentación SAI separados, con las protecciones instaladas en el cuadro eléctrico de SAI de la sala 
técnica. Cada circuito dispondrá de dos regletas de enchufes, tipo Schucko, de al menos 8 por regleta.  

   
     SAI en sala técnica principal       Racks en sala técnica principal  

Para la refrigeración de los racks se dispuso un equipo de aire acondicionado de aplicación en salas 
críticas, de la marca Uniflair, de precisión partido especial para el control de temperatura y humedad, 
con un sistema de funcionamiento de expansión directa condensada por aire, dotada de compresor, 
batería de gas caliente y resistencias eléctricas. Está refrigeración se realiza a través del pavimento 
técnico, pero es necesario que este tenga una altura de 30 cm, la cual cosa no era posible con la altura 
que había en ese momento. Se resolvió ejecutando una pequeña rampa en el acceso de la sala técnica 
con tal de alcanzar la altura necesaria.  

 

      
            Equipo de aire acondicionado    Rampa ejecutada y rejillas de ventilación en suelo  

El cableado entre la sala técnica principal y cada una de las diferentes salas técnicas de planta será de 
fibra óptica de 12 fibras multimodo y 8 cables. Entre las salas técnicas de planta se tenderá 8 cables 
Ethernet. La distribución de los enlaces, cableado Ethernet, se realizará desde el armario de cada 
planta hasta cada uno de los puestos de trabajo que deben conectar mediante canalización de varillas 
electro soldada, colocada en el suelo, por debajo del pavimento técnico; posteriormente, los cables 
irán entubados en su recorrido final. La canalización del cableado se ocupará al 50%, dejando el 50% 
restante como previsión para ampliaciones futuras.  

     
  Conexionado de las diferentes tomas del RACK???   



 Seguimiento de obra de la implantación de las nuevas oficinas de la Agència Tributària de Catalunya 30

Conexión de Switch realizado por CTTI 
 

4.6.2 Gestión de colas  
El despliegue del servicio de gestión de colas, realizado por el CTTI, necesita de unos determinados 
puntos de conexión en el suelo técnico y falso techo, que alimentan los tótems expendedores y las 
pantallas de televisión de información general. De igual forma la ATC habilitaría un arco y un escáner 
en el hall de planta baja, elementos que no han sido objeto ni del proyecto adjudicado ni del proyecto 
modificado, pero si las correspondientes conexiones de señal y eléctricas para todos estos elementos.  

    

Punto luz, voz y datos para tótem en PB    Tótem instalado 

4.6.3 Control de accesos 
Otro proyecto gestionado por el CTTI, ha sido el acceso al edificio, con el soporte de la ECOP de la 
propiedad, que es quien gestiona la entrada y salida de los trabajadores. Al edificio se accede 
mediante tarjetas magnéticas a través de los tornos existentes. Se instala también dos lectores 
biométricos de imprenta dactilar BioScrypt 4G en planta baja. 

A ambos lados de la puerta de las escaleras que comunican con las plantas superiores, se coloca un 
control de accesos de acuerdo con la petición de la ECOP Bankia, así como en la entrada a las 
diferentes plantas. Los dispositivos lectores de tarjeta se situarán a 1.40 m de altura. Las puertas 
controladas por los lectores de tarjeta se han tenido que mecanizar para poder poner un paño eléctrico. 
El cableado de accionamiento discurre en la superficie de la puerta.  

   
Mecanizado de puertas de acceso a las plantas 

    
 Lector de tarjetas magnéticas          Biométrico de imprenta dactilar 
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4.7 Iluminación 

4.7.1 Adaptación alumbrado existente 
El edificio cuenta con una instalación existe de iluminación, que consiste en líneas de alumbrado 
fluorescentes dispuestas cada 2.5 metros. Debido a la nueva distribución de las diferentes plantas, la 
distribución existente de luminarias se ha visto afectada, y al igual que el resto de instalaciones se ha 
tenido que reorganizar y ampliar. 

En los espacios de trabajo abierto, la instalación existente se ha mantenido igual, modificando 
únicamente las luminarias que estaban en mal estado. En despachos y salas de reuniones se ha 
ampliado la iluminación, con downlights del modelo SIMON empotradas en falso techo y lámparas 
colgadas de led de modelo FLUVIA SLIM SYSTEM centradas sobre las mesas y a 1.8 metros del 
suelo. Las líneas de alumbrado de fluorescente existente que quedaban interrumpidas en la zona que 
ocupan los nuevos despachos quedan condenadas con una chapa de aluminio lacada en blanco, dado 
que no se podía conservar la continuidad por la nueva distribución.     

  
 Downlights y luminaria suspendida en despacho            Conexionado de luminaria 

 
Chapa de aluminio en luminaria interrumpida por mampara 

Por otro lado, la eliminación del mobiliario y decoración de los locales de planta baja por parte de la 
ATC, ha generado una previsión de aumento de la iluminación en las zonas de atención al público. Se 
resuelve mediante la colocación de lámparas colgadas de led, tipo Lucibel Doble Cara de 40 W - 

200x200 mm, con difusión superior e inferior a 120º y sin zonas de sombras. Se disponen encima de 
cada puesto de trabajo.  

   
Lámparas colgadas Lucibel Doble Cara, en puestos de trabajo de planta baja 

 
En cada zona se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación 
mínima de 100 luxes en zonas interiores y 20 luxes en zonas exteriores. En los puestos de trabajo se 
proporcionan 500 luxes.  

4.7.2 Control de alumbrado 
Debido a que en locales de pública concurrencia no se pueden disponer interruptores generales 
accesibles, para las zonas generales no habrá interruptores, únicamente se dispondrán en los espacios 
cerrados (despachos, salas de reuniones, cuartos de limpieza, etc.).  

Las plantas se han sectorizado con diferentes líneas de alumbrado desde los cuadros generales de las 
plantas. En paralelo con el cuadro eléctrico de planta, habrá un cuadro de contactores por zona que 
dará servicio a las líneas de alumbrado de esa zona, con un interruptor para cada línea y un piloto que 
indica en qué situación está la línea, si encendida o apagada.  

4.7.3 Regulación lumínica 
A petición de la ATC, se solicitó la incorporación de una regulación lumínica de cara a conseguir un 
mayor ahorro energético, ya que en el proyecto adjudicado no estaba definido.  

Por un lado, los primeros metros de todas las fachadas cuentan con una regulación del flujo lumínico 
en función de la radiación solar exterior. Para ello, se han tenido que adecuar las líneas 
correspondientes de los cuadros para que funcionen estas independientemente del resto con un 
detector lumínico.  
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Detector lumínico. Primeros fluorescentes apagados debido a la radiación exterior 

 
Por otro lado, en todos los espacios cerrados (despachos y salas de reuniones), se dispone de un 
interruptor y un detector de presencia. Funciona de tal forma que aunque el interruptor este abierto, si 
en un determinado tiempo no hay movimiento en el despacho o sala, la luz se apaga. El sensor de 
presencia funciona seriado con el interruptor, de tal manera que si hay presencia el usuario podrá 
encender o apagar la luz, en caso de ausencia pasado el tiempo configurado en el detector la sala se 
apaga. En el momento en el que se vuelve a entrar como ya está pulsado el interruptor previamente, se 
enciende automáticamente sin necesidad de volverlo a pulsar.  

 
Detector de presencia en despacho 

 

4.7.4 Alumbrado de emergencia 
El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo de alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 
las salidas y la situación de los equipos y medio de protección proyectados.  

Se dispone de alumbrado de emergencia en cada una de las puertas de los despachos, salas de 
reuniones, y cualquier otra estancia cerrada, en las puertas existentes de los recorridos de evacuación, 
en las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa, en los cambios de 
dirección y en las intersecciones de pasillos.  

Las luces de emergencia son de forma rectangular de policarbonato y no estancas, con tubo 
fluorescente de 6 W, flujo lumínico de 100 luxes y 1 hora de autonomía.  

 
Alumbrado de emergencia en salida de evacuación 

4.7.5 Problemáticas 
Como se ha indicado en el primer apartado, la redacción del proyecto adjudicado se basó en un as-
built de cuando se construyó el edificio que no se correspondía con la realidad construida. A nivel de 
iluminación también ha afectado ya que los planos del falso techo de proyecto no se correspondía con 
el espaciado real en obra, hecho que provoca que en los despachos las luminarias no se situaran en las 
placas de falso techo correctas, y consecuentemente que tampoco se ubicaran exactamente en las 
localizaciones descritas en los planos del proyecto modificado.  

Las luminarias se tuvieron que replantear in-situ una vez ejecutadas todas las divisiones interiores que 
conforman los despachos y salas de reuniones. Debido a estas discrepancias entre los elementos de 
espaciado de placas, las respectivas juntas y la alineación, se decide no colocar los downlights que 
había previstos en los despachos de la corona exterior de planta cuarta,  y mantener las líneas de 
fluorescentes existentes, colocando una chapa de aluminio lacada en blanco con tal de eliminar las 
correspondientes bandas de luz cuando estas atraviesen las nuevas mamparas. 
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4.8 Instalación de protección contra incendios 
El edificio cuenta con un sistema de protección pasiva (detectores de incendios y sistema acústico de 
alarma), y con un sistema de protección activa (extintores manuales, bocas de incendio equipadas 
BIE's y rociadores en las plantas sótano). 

La instalación existente con la que cuenta el edificio se ha tenido que adaptar a los nuevos espacios de 
las plantas, de tal forma, que cada uno de los espacios cerrados (despachos, salas de reuniones, 
almacenes, archivos, salas técnicas, etc.) cuente con un detector de incendios, de manera que en caso 
de humo este pueda ser detectado de manera anticipada. Los detectores de todo el edificio son de 
humo óptico. 

Igualmente se ha implementado la red de pulsadores de alarma así como de avisadores acústicos de 
manera que en caso de emergencia la señal sea audible desde todos los puntos de las plantas. La 
instalación de las BIE's 25 también se ha modificado de manera que las mismas cubran toda la planta 
después de su compartimentación. Para ello, previamente al desmontaje de las BIE's existentes se ha 
tenido que proceder a vaciar el agua de la red. De igual forma se implementa una red de extintores 
para cubrir toda la planta. Los extintores existentes en el edificio son manuales de polvo seco 
polivalente de 6 Kg de carga, y los incorporados nuevos son de dióxido de carbono de 5 Kg de carga. 
Todos los equipos y vías de evacuación están debidamente identificados mediante señalización 
escogida por la ATC.  

Las BIE's van ubicadas en armarios realizados en obra, donde va ubicado también el pulsador y la 
sirena. La puerta de armario es de madera, en la que se han practicado unos agujeros para garantizar la 
suficiencia acústica de la señal de emergencia.  

   
       Montantes agua, bajante y colector PCI      BIE, pulsador y sirena ubicados en armario 

Todas las puertas metálicas RF existentes del edificio se han reaprovechado. En caso de incendio estas 
puertas evitan la propagación del fuego a otras zonas del edificio, así mismo permitiendo una rápida 
evacuación del edificio.  
 
En los pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendio se dispondrán 
los siguientes elementos:  

 Cableados: sellado de protección contra el fuego con espuma auto inflable de estructura celular 
fina y poro cerrado, con resistencia al fuego EI-90 

 

 Tuberías: se dispone de collarines intumescentes cortafuegos que se cierren en caso de 
incendio, cortando el paso del fuego. 

 

 Conductos: en los conductos de aire acondicionado se dispondrá de compuertas cortafuegos, 
en caso de incendio se cierran de manera automática evitando la propagación de fuego y humo 
hacia otros sectores de incendio a través de la red de conductos de aire.   
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4.9 Instalación de protección y seguridad 
Existe un informe de seguridad confidencial de los Mossos d'Esquadra  en referencia a la protección 
global del edificio. En el proyecto modificado se han incorporado los elementos que se solicitaron de 
grabación, control y seguridad.  

Se instalan cámaras fijas de video vigilancia y detector de movimiento en falso techo, digital para 
circuito cerrado de TV. Se solicita la instalación de 4 cámaras en planta baja, 2 en planta tercera, 2 en 
planta cuarta, y 1 en cubierta enfocando al edificio contiguo.  En el resto de plantas se enfocan de cara 
a vigilar las salas técnicas, los locales de atención al público y los accesos. El sistema de cámaras de 
seguridad registra las imágenes a un disco físico situado en el mismo recinto de la ATC que se 
gestiona de forma externa.  

 
Cámara de video vigilancia 

En todas las ventanas de planta baja, se ha dispuesto de contactores magnéticos con certificado de 
seguridad 2, en caso de apertura de las ventanas salta el sistema de alarma acústico. Para la instalación 
se hace llegar el cableado desde la placa del falso techo por el montante de la carpintería con silicona  
hasta llegar al propio contactor. 

   
Contactor de seguridad en ventanas 
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5 CONCLUSIONES 
Tras haber acabado el trabajo final de grado, el cual me ha permitido tener acceso a una obra y a un 
despacho, puedo decir que para mí ha sido una experiencia única. Mucha gente me ha desaconsejado 
en varias ocasiones realizar un prácticum porque consideraban que iba a perder el tiempo. Pero 
siempre lo he tenido claro, oportunidades como estas hay que aprovecharlas siempre y sacarles el 
máximo partido, y la verdad es que después de todo lo que he vivido a lo largo de estos 6 intensos 
meses, no me arrepiento absolutamente para nada de haber tomado esa decisión. 

De hecho me considero afortunada. He tenido la oportunidad de ver una obra de principio a fin, 
acudiendo a todas las visitas de obra junto con la Dirección Facultativa, de los cuales he aprendido y 
me han enseñado infinidad de cosas, he vivido el día a día en un despacho de arquitectura, y además 
he tenido la oportunidad de colaborar en la realización de un proyecto modificado paralelamente a las 
visitas de obra.     

Hay algo muy importante que si he comprendido y experimentado de primera mano, y son las 
consecuencias que puede acarrear hacia los demás él no realizar bien el trabajo de uno mismo. Como 
ha ocurrido por ejemplo con el proyecto modificado, que se tuvo que realizar dos veces el mismo 
trabajo, con la consecuente pérdida de tiempo. Un tiempo muy valioso dadas las circunstancias y 
características del proyecto y de la obra.  

Por otro lado, como ya se ha indicado al principio del trabajo, se adjudicó las obras a una UTE, 
formada por constructora e instaladora, de la cual cosa también me alegro. Básicamente porque han 
sido dos empresas que prácticamente se han mantenido al margen la una de la otra, cosa que ha traído 
algún que otro problema, y han tenido formas de trabajar muy distintas a lo largo de la ejecución de 
todas las actividades. Esto me ha permitido ver el desarrollo de una misma obra desde dos 
perspectivas muy diferentes, y los resultados obtenidos de ambas con sus respectivas consecuencias. 
Ha sido una obra donde se ha echado el tiempo encima y se ha tenido que ir decidiendo y modificando 
todo sobre la marcha. 

Independientemente de todos los problemas que hayan podido haber, siempre me he sentido 
respaldada por todos los miembros de la obra, tanto con la Dirección Facultativa como con la 
constructora e instaladora.  

La obra para mí ha sido una de las partes más importantes, he podido ver en la realidad todo lo que 
antes veía escrito en una pizarra o en un libro, he visto como se toman decisiones en obra de infinidad 
de temas que en teoría ya tendrían que estar definidos en proyecto, todos los problemas que pueden 
llegar a surgir y como se van solucionando.   
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8.1 Parte en inglés 
1. Summary to the TFG 
1.1. Background 
 
The object of this final degree project consists in the follow-up of the adequacy and relocation works 
for the Catalunya Tributary Offices in the T building located in the Zona Franca Road, 46 in 
Barcelona, as well as the collaboration of the necessary tasks at office level for the construction 
management, through an UPC-Company collaboration agreement, being Justo Herranz Herranz 
Hernández my internship adviser from FAHE Consulting Arquitectura e ingeniería S.L. and Alex 
Falcones de Sierra from UPC. 
 
In the year 2015 a project was drafted for the department of Economics and Knowledge for the 
relocation of the Catalunya Tributary Offices into certain floors in the T Building located in Zona 
Franca Road, 46 in Barcelona 
 
Such project project was awarded through Infraestructures de la generalitat SAU to the building 
company UTE ACSA Obras e infraestructuras and EMTE SLU, and its construction management to 
FAHE Consulting Architecture and Engineering S.L. 
 
Later, Infraestructures de la generalitat, SAU. Commissions FAHE consulting e Ingeniería S.L. the 
drafting of a modified project that completes new requirements requested by the ownership 
(Catalunya Tributary Offices, ATC from now on). 
 
Parts of the initial project that were not affected by any applied changes have been executed 
throughout the execution of the works, aside from the parts that comprise the modified project. 
Considering that time has been  very limited and impossible to extend, the drafting and study of the 
modified project and the execution of the works has had to be performed simultaneously. 

My work on this dissertation has been in collaboration with the Faculty of Management in the 
execution of the work on site and in the office, as well as in the composition and the modified Project 
afterwards. 
Performing all the graphical documentation, collaborating with the execution of measurements and 
budget, writing weekly minutes and, finally, review minutes. I have concurrently attended visits to the 
building site  during the execution of the works once a week at first and twice later on. 

0.1. Initial project 
 
The building object of this project was built in 2009, located on the corner of Paseo de la the Zona 
Franca with Cisell street, and is currently licensed for administrative purposes (on floors), businesses 
(ground floor), storage and parking (basement).  

The building is part of an office complex which at the moment only has developed its first phase  
consisting of two buildings. The office complex is divided into six virtual blocks (54x54 m), in a 
staggered layout, distributed in two rows and with a tangential connection between the ends of each of 
the buildings.  

The set of buildings rise from the street leaning on a continuous 60 cm plinth, inferiorly containing  
two basement floors with parking and commercial area programs related to the street through a semi-
buried square.  

This is a building with a T-shaped geometry, which implies liberalization of public space on the 
ground floor and the interpenetration of outer space with the interior. Also, the arms of square section 
extending in the top of the building serve to connect tangentially to the adjacent buildings. The 
ground, first and second floors are the stick of the "T" and the third and fourth floors form the 
horizontal part of the "T". It is in these last two floors with a central courtyard that illuminates the 
parts of offices located further from the main facade. This inner courtyard poses with a cloistered 
scheme where circulations are performed along the covered perimeter to which offices are connected. 
The building also features an indoor plant where the air conditioning systems and where two 
generators are located. The building's facade is a curtain wall.  

All plants are communicated through a single vertical communications hub that is located next to the 
south side and away from the center of gravity of the building, in eccentric position. 

The promoter's functional program by plants is as follows:  

 Two basement floors for parking and storage rooms 
 The ground floor, where is main access to the building is conducted through a central access, 

will include two local customer service to each side with auxiliary registration services and 
sale of printed forms, offices for coordinators and service managers, administrative work area, 
medical service, coffee area, warehouses and technical rooms, apart from the stairwell and 
restrooms.  

 First floor, which is divided into three areas: work zone area, multifunctional meeting room 
and kitchenette.  

 Floors third and fourth: work areas, offices and meeting rooms, two areas per floor for 
compact files storage, reprographics areas, rest rooms and technical rooms. The fourth floor 
will accommodate the director of the ATC's office.  

The project for the internal adaptation of offices aims at the maximum use of available surface and its 
adaptation to the operational needs of the ownership. 

03. Modified project 

The main modifications and interventions of the modified project are as follow: 

 The new general layout of spaces on floors third and fourth, with the appropriate adaptation of 
the existing installations to the new spaces. 

 Modification of furniture and suspended ceiling in PB. 
 Deployment of a moisturizing system with steam on all floors. 
 Modification of lighting control system and light detection in rooms and offices. 
 Modification of protection systems according to new ECOP and Mossos d'Esquadra 

requirements. 
 Electrical installation and signal requirements as requested by the CTTI. 
 Reinforcement and bracing of the ceiling and floor screens with metal structure. 
 Refurbishment of general restrooms on all floors and enlargement of walls up to the suspended 

ceiling. 
 The criteria exposed in the memory of the initial awarded project are mantained for the 

remaining elements. 
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All these modifications have brought us to adapt all of the graphical documentation of the project and 
, being this an existing building which has been in operation, it has all the conveniently legalized 
installations, but have been  adapted to the new spaces. Therefore, a 60% of the project units match 
the installations chapter and a 40% to the architecture part, which I found helpful to put into practice 
and see in-situ everything I learned in the DAC installations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROJECT DEVELOPMENT AND WORK 
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2.1. Initial situation 

As I have already mentioned, the origin of my work was based on attending the management of the 
Works on the Building, which were being carried out due to a study conducted by the director of the 
project about diferent architecture as part of a públic competition done by  the Generalitat 
Infraestructures SAU. 

A week before the start of the works, to the building site, the ownership asked for a series of changes 
to be performed on the awarded project, which led us to carry out a modified project so as to adapt the 
initial project to the new demands requested by  “Agencia Tributaria de Catalunya”, ATC from now 
on.  

The execution of this modified project is forced to do it in parallel with the implementation of the 
initial project, owing to the due date of the work not being able to be extended as the ATC had 
previously sold the building where they had the offices at that time by a contract signed with transfer 
penalty per delay day in such  transfer, which has generated a lot of pressure from the property.  

The first problem we came across  was that works had to start in mid-September and the building 
company claimed that they had no availability until October, so they could not be able to start hiring 
industrialists until then. Bearing in mind that the works were planned to have a five months lifespan, a 
20% of planned time is lost right from the very beginning. This, finally, has caused a three weeks 
delay in the start of the works. 

2.2. Modified Project implementation. 

The modified project was conducted while the works with the awarded project was being executed 
since the work, as already indicated, could not be stopped. With the modified project half done, while 
performing an in situ setting out on one of the site visits, it is detected that a number of offices do not 
fit into one of the levels. After checking a number of general dimensions, we realized that the building 
does not meet the geometric characteristics of the project awarded, because the writing of this was 
based on an as-built dating back to when the building was built but did not correspond to what had 
been built in reality (one side was 50 cm shorter and another was 30 cm longer than on maps).  

This caused a big issue, as the initial layout of offices as well as the furniture that the ownership 
requested did not fit in, the minimum number of steps between cubicles and  corridors did not meet, 
the requirements, and so on. Consequently, the project modification that we were carrying on so far 
had no validity anymore. 

In the office we had to perform a topographical survey of the entire building in order to have the 
actual measurements of floors. We also realized that the real situation of the pillars did not match the 
blueprints of the awarded project. Once this was done, they had to adapt offices and furniture from the 
actual measurements of the building and start the drafting for the second time, performing all of the 
graphic documentation to adapt it to what the building looks like at the moment.  

Once the written project was completed, it was presented to the Generalitat Infraestructures SAU for 
its final approvat and to give the construction company the final report which contained the technical 
architectural services offered by the Generalitat of Catalunya. 

 

2.3. Work visits 

On site level, we had an architecture and an installations manager because it was a joint venture (UTE 
in spanish) formed by builder and installer. The lack of communication between members of the 
construction company has been the main factor for many of the problems generated throughout the 
course of the work. As most important examples:  

 Plans: an issue that has generated many problems throughout the works is that, despite the 
constructor was periodically been providing updated graphic documentation as the drafting of 
the modified project was progressing they continued to use the drawings from the awarded 
project, which did not correspond to the actual measurements of the building and did not 
provide new distributions of spaces. This caused problems with the location of partitions and 
separating screens, which had to be repeated at some points, since neither came to be surveyed 
even though the project management asked for it several times.  

Another problem generated at the end of the works is that the ownership had purchased the 
furniture separately and the installer had previously performed holes on the technical 
pavement to mechanize tables once placed. These were performed with the updated 
schematics, but the ones provided to the workers in charge of assembling and placing furniture 
belonged to the awarded project. Therefore, the furniture is not placed where it should really 
be, and as a result the holes made in the technical pavement to mechanize tables are useless, 
and many of them had to be redone to match the tables.  

 Samples: the constructor was requested samples of the different elements of the work like 
partitions, flooring, vinyl, and so on, as well as a show office to see how all the elements were 
integrated. On several occasions, once the sample was accepted by the supervision team, after 
returning the following week for the next visit we found out that the accepted solution was 
implemented in a different way.  

 The most serious case involved reinforcements and bracing of the partitions to ceiling and 
floor with a metal structure. A sample was requested in several ocasions as it was an issue we 
were concerned about since these where planned from the ceiling to the floor in the awarded 
project and it was questioned whether the vertical compartmentalization would have enough 
stability without them.  As you can see in the minutes, this sample was requested from 
10/19/2015 and it was not turned in until 11/25/2015.It was agreed to reinforce both the upper 
and lower structure with crosspieces at 45º. In the separating partitions for workstations all 
reinforcements were executed instead with crosspieces at 90 ° C.  This involved having to 
repeat reinforcements of all screens 

 Minutes: many of the orders, recommendations and instructions given by the site management 
that have been reflected in the minutes of work have not been carried out by the builder, or 
have been executed differently. This evidently caused many discussions between the builder 
and the project management.  

 Others: another issue that has generated many problems throughout the works, is that the 
builder would take the lead on several occasions without prior consultation with the site 
management. Do not forget that is a work where many issues have had to be decided on the 
fly, as there were many undefined points and the modified project was being carried out in 
parallel with the works. As an example, they expanded a wardrobe located on the ground floor 
destined to the placement of the sliding door machinery that gives access to the public. As a 
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result of this decision, the fire cabinet that was located in front of it could not be executed 
because there was not enough distance to guarantee the minimum clearance. This led the 
construction management to study a new location for the fire cabinet.  

All of this has generated a lot of tension between the project management, ownership and 
constructor. The internal management system of the constructor has not met the expectations, 
as they should have canceled the old drawings and provides the different industrialists with 
updated maps as the project management team was providing them so that the units of work 
were executed as it was planned in the project. Regarding installations, these issues have not 
occurred. The manager always had updated drawings, which has prevented many execution 
errors. 

On the other hand, the planning has not been followed at any time and during the first month 
and a half visits were unproductive, there was nothing to see and no industrialist to talk to.  
 

I considered that the lack of communication between the members of construction has been another of 
the main factors which has generated many problems in the work, generally between the manager and 
the boss of the work, and between the bosses of the work themselves. In fact, the directors requested 
that another boss be assigned to the project, but this option was rejected. 
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3. MEMORY ARCHITECTURE 
 



Seguimiento de obra de la implantación de las nuevas oficinas de la Agència Tributària de Catalunya 43

3.1. Location 
 
The building is located in the city of Barcelona, in the Sants-Montjuïc district, at the intersection of 
Paseo de la Zona Franca and Cisell street. 
 
At the end of Paseo de la Zona Franca we meet the “Ronda del litoral”, and a section of the Barcelona 
underground Line 9 is is currently under construction. Near the building is located on cemetery of 
Montjuic, which can be seen from the inside of the building (north-east facade). 

  
Location Map of Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerial photo of situation, building T. 

 

 
 

Location map of the building. 
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3.2. Background 
 
The industrial area of the Zona Franca has its remote cause in a free port project, from the early 
twentieth century.  
 
On 24 October in1916 Barcelona was awarded an open commercial warehouse, assigning its 
administration to the Zona Franca Consortium. It is temporarily installed in the port of Barcelona until 
the definitive area on the terrains belonging to the municipality of L'Hospitalet de Llobregat was 
enabled.  
 
In 1920 these lands are declared of public utility and sold to the city of Barcelona in exchange for 
Barcelona to become in charge of the service of takeover of abandoned dogs, the Firefighters and 
vaccination of the entire population of the city against smallpox.  
 
Expropriations of land, mainly dedicated to agricultural use, are made between 1927 and 1932, 
although many farmers continue as tenants until 1963.  
 
Royal Decree-Law of 11 June 1929, on base ports, free zones and warehouses determines the granting 
of a free zone to Barcelona, managed by a consortium headed by a royal commissioner appointed by 
the Minister of Finance.  
 
The "Zona Franca" never came to fruition and Law 102/1965 of 17 July, the land of the free port was 
allocated to industrial area.  
 
In order to transform these soils the "Pla de millora urbana i concreció d'usos en el sector del Passeig 
de la Zona Franca" was drafted and shortly after approved by the Plenary Council of the City Council 
on April 30, 2004.  
 
The proposal is justified in the natural evolution of this area of Barcelona that has been presented in 
recent years. As in many other parts of the metropolitan area, areas that years ago were peripheral are 
nowadays integrated, because of the development of the city, into more urban areas and it is society 
itself that imposes the displacement of industrial activities to current peripheral areas so as to allow 
for other less unhealthy activities and more appropriate for the daily life of citizens. 
 
The General Metropolitan Plan in 1976 already anticipated this and therefore established the 
possibility that the legislation, provided by an appropriate planning, was adapted to the urban 
development of the city.  
 
Therefore, the authorization of commercial and office uses in this policy area is the logical alternative 
to the typical industrial use, and it is clear that it begins to make no sense in the whole area.  

 

 

 

 

 

3.3. Functional program 

 
As already indicated, the promoter occupies the entire building, except for the second floor currently 
occupied by another tenant, but it is expected that itwill also be part of the “Agencia Tributaria de 
Catalunya”, hereinafter ATC, by 2018.  
 
The scope of action are the two basement floors, ground floor, first, third, fourth and rooftop. 
Functional and compositional criteria have been defined by the ATC, according to their operational 
needs and corporate image that their offices should reflect.  
 
3.3.1. Basement floors -2 and -1 
 
 
The two basement floors of the building are intended for public parking and storage areas and general 
facilities of the building. It is expected to identify both parking lots reserved for cars on the 2nd floor 
and motorbikes on floor -1, committed to ATC employees. 
 
Actions are only carried out in the area of the storage plant - 1, the partition separating the T6 and T7 
storage is demolished according to current state plans to make a bigger one.  
 

                         
Floor – 2 layout 
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Floor -1 layout 

 
Table of surfaces 

Basement floor -2 Usable surface area 
Storage room 1 32.24 m² 
Storage room 2 31.92 m² 
Storage room 3 31.95 m² 
Storage room 4 31.92 m² 
Storage room 5 27.30 m² 
Storage room 6 27.29 m² 
Storage room 7 20.81 m² 
Storage room 8   9.77 m² 
Total usable surface area 213.20 m² 
  
 

 

Basement floor -1 Usable surface area 
Storage room 1 23.37 m² 
Storage room 2 21.08 m² 
Storage room 3   9.84 m² 
Total usable surface area 54.29 m² 
  
 
 
3.3.2. Ground floor 

The ground floor will be devoted mainly to customer service.  

The building is accessed through the central part of the Nord-west facade. The plant is divided into 
two local customer services through the main hall, in which lathes are located giving access to 
authorized personnel to the rest of the building using magnetic cards. This same facade currently has a 
separate access to each local but these are canceled at the moment and will be used only as a final 
evacuation route.  

The ground floor also offers auxiliary registration services and sale of printed forms, offices for 
coordinators and service managers, administrative work area, medical service, coffee area, 
warehouses and technical rooms. 

The core of the staircase and services are not part of the scope of this project.  
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          Ground floor layout 

 

 

 
 

Table of surfaces 

Ground floor (Commercial 
premise 1)

Usable surface 

Customer service 1 343.07 m² 
Waiting room 1   48.13 m² 
Recording room/subordinate   20.33 m² 
Head of service room     9.52 m² 
Cordinator room 1     8.23 m² 
Technical room 1     9.95 m² 
Hallway 1     6.30 m² 
Total usable surface 445.53 m² 
  
 
Ground floor (Commercial 
premise 2)

Usable surface 

Customer service  171. 05 m² 
Waiting room 2 107.70 m² 
Registration and sale of 
printed forms 

  43.42 m² 

Passage     5.03 m² 
Meeting room   16.64 m² 
Coffee room area 2     7.00 m² 
Coordinator room 2   12.39 m² 
Medical waiting room   11.09 m² 
Medical service   22.15 m² 
Documents warehouse   11.50 m² 
IT Warehouse   11.50 m² 
Hallway 2     7.16 m² 
Main technical room   22.90 m² 
UPS room     8.88 m² 
Cleaning room     5.91 m² 
Total usable surface 445.53 m² 
  
Total Ground floor 1534.09 m² 
 
 
3.3.3. First floor 

This floor is divided into three distinct areas:  

 Open work area, offices, meeting rooms, stores and technical rooms.  
 Multipurpose and computer rooms area, including a small warehouse for storage of chairs and 

tables depending on the configuration of the rooms. Two training rooms are separated by a 
movable partition giving the possibility to make more diaphanous space.  

 Cafeteria area, dining room, including warehouse. The kitchen is included in this space, that is  
designed to offer catering and self service.  
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These three areas are gathered by a main aisle which is protected in order to ensure the evacuation of 
the floor.  

 

 

       First floor layout 

 

 
 
Table of surfaces 

First floor Usable surface area 
Open space 377.10 m² 
Warehouse   21.62 m² 
Switchboard   12.77 m² 
Meeting room 2.1   17.23 m² 
Office 2.1   18.44 m² 
Meeting room 2.2   19.53 m² 
Reprographics area     4.74 m² 
Hallway 1   12.11 m² 
Office 2.2   13.24 m² 
Cleaning space     8.78 m² 
Technical room     9.55 m² 
Meeting room 2.3   37.75 m² 
Dinning room 259.65 m² 
Kitchen   27.68 m² 
Cocina limpieza   14.32 m² 
Self service area   63.54 m² 
Warehouse     7.04 m² 
Office   16.00 m² 
Hallway     8.57 m² 
Multipurpose room 1   61.32 m² 
Multipurpose room 2   79.63 m² 
Multipurpose room 3   29.82 m² 
Computer room   46.80 m² 
Warehouse 1   16.05 m² 
Hallway 3   35.25 m² 
Total usable surface area 1208.73 m² 
  
 
 
3.3.4. Third floor 

This floor is intended mainly for office use. It has a large open space for different jobs that occupy the 
entire central area and the outer ring space. In the inner corona (surrounding the cloistered courtyard's 
hall) we can find management offices, meeting rooms, reprographics areas, rest areas, two rooms 
where compact files are located compact and technical rooms.  
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    Third floor layout 

 
Table of surfaces 

Third floor Usable surface 
Open space 1870.52  m² 
Files 1   36.43 m² 
Coffee room 1     7.06 m² 
Technical room 1      9.93 m² 
Cleaning room 1     4.16 m² 
Hallways 1     2.80 m² 
Reprographics area 1     6.10 m² 
Passageway 1     9.36 m² 
Meeting room 3.1   18.30 m² 
Office 3.1   29.46 m² 
Meeting room 3.2   18.21 m² 
Reprographics area 2     9.85 m² 
Meeting room 3.3   16.39 m² 
Meeting room 3.4   21.03 m² 

Office 3.2   29.14 m² 
Meeting room 3.5   15.93 m² 
Reprographics area 3     9.85 m² 
Open office 1   35.90 m² 
Meeting room 3.6   31.52 m² 
Hallway 2     9.40 m² 
Reprographics area 4     6.10 m² 
Hallway 2     2.80 m² 
Cleaning area 2     4.16 m² 
Coffee room 2     7.06 m² 
Technical room 2     9.93 m² 
Files 3.2   36.43 m² 
Reprographics area 5     8.16 m² 
Open office 2   30.66 m² 
Reception desk    20.61 m² 
Meeting room 3.7   27.67 m² 
Reprographics area 6     8.16 m² 
Total usable surface 2353.08 m² 
  
 
 
3.3.5. Fourth floor 

This plant is similar to the third floor. The main difference is that thirteen offices were added in the 
outer ring for inspectors of equal size in the Nord-east  facade and four offices in the south-east 
facade. 
 
We also find on this floor the director's office next to a meeting room, and like on the third floor we 
can also find reprographics areas, rest areas, two rooms for compact files and technical rooms.  
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    Fourth floor layout 
 
Table of surfaces 

Fourth floor Usable surface 
Open space 1554.42 m² 
Files room 1   36.43 m² 
Coffee room 1     7.06 m² 
Technical room 1      9.93 m² 
Cleaning area 1     4.16 m² 
Hallway 1     2.80 m² 
Reprographics area 1     6.10 m² 
Hallway 1     9.36 m² 
Office 4.1   18.12 m² 
Office 4.2   11.27 m² 
Office 4.3   18.13 m² 
Office 4.4   18.16 m² 
Meeting room 4.1   15.18 m² 
Reprographics area 2   10.24 m² 
Meeting room 4.2   23.96 m² 
Office 4.5   17.39 m² 
Office 4.6   22.36 m² 

Office 4.7   17.97 m² 
Reprographics area 3   10.24 m² 
Office 4.8   11.57 m² 
Office 4.9   11.57 m² 
Office 4.10   11.49 m² 
Office 4.11   11.36 m² 
Office 4.12   18.00 m² 
Hallway 2     9.40 m² 
Reprographics area 4     6.10 m² 
Hallway 2     2.80 m² 
Cleaning area 2     4.16 m² 
Coffee room 2     7.06 m² 
Technical room 2     9.93 m² 
Files room 4.2   36.43 m² 
Reprographics area 5     8.16 m² 
Meeting room 4.3   28.86 m² 
Reception desk    20.61 m² 
Office 4.13   17.94 m² 
Office 4.14   17.94 m² 
Reprographics area 6     8.16 m² 
Office 4.15   12.71 m² 
Office 4.16   12.95 m² 
Office 4.17   12.95 m² 
Office 4.18   13.14 m² 
Office 4.19   14.33 m² 
Office 4.20   14.23 m² 
Office 4.21   13.93 m² 
Office 4.22   14.18 m² 
Office 4.23   14.33 m² 
Office 4.24   13.93 m² 
Office 4.25   13.81 m² 
Office 4.26   13.81 m² 
Office 4.27   13.05 m² 
Office 4.28   11.74 m² 
Office 4.29   11.72 m² 
Office 4.30   11.98 m² 
Office 4.31   11.79 m² 
Office 4.32   11.72 m² 
Office 4.33   11.79 m² 
Meeting room 4.4   22.18 m² 
Manager office   27.55 m² 
Total usable surface 2353.08 m² 
  
Built surface  m² 
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3.3.6. Rooftop 

This is an inverted roof, which is intended for facilities. There are currently two air handling units 
(AHU's). The only intervention in the rooftop is a bench for a generator and air conditioning 
equipment, which has been done with a floating slab to avoid damaging the existing hearth.  

 

 

Rooftop. Detail of the floating bench (see drawing DGOR4011F7). 

 

3.4. Divisions and interior elements 

The project initially forecasted the divisions of the offices, meeting rooms and multifunctional 
meeting rooms have been carried out by the use of vertical screen enclosures where opaque parts 
alternate with glazed parts, placed between suspended ceiling and technical floor, to allow greater 
transparency between spaces.  

The chosen criterion lies in that, generically, all partitions parallel to the building facades are made of 
simple glass while also, generically, nd perpendicular facade partitions are opaque screens. Double 
glazed glass screens are only used for the control unit on the first floor and in the office of the director 
of the ATC on the fourth floor. 

   
Placement of posts           Meeting pillar with screen 

 

   
          Placement first plate screen       Insulating placement 
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              Colocación glass              Finished screen (office manager ATC) 
 

All of the main divisions for warehouses, file stores, cleaning rooms, etc. are generically made with a 
system of drywall, placed between technical floor and suspended ceiling. This partition wall at the 
bottom is topped with an aluminum baseboard 4 cm high by 1 cm wide, while its upper part is topped 
by a white L-shaped plastic profile.  

   
     Staking and placement of posts       Plasterboard first plate and passage facilities 

 

 

 

 

   
    Insulation placement and second plate         Pastering joints between plates 
 

In the implementation phase, the management estimates that the revised System doesn’t offer the 
necessay ridgidity and they decidí that the divisions will tell a reinforcement and bracing throughout 
its lower length (under the raised floor) and a top tether system directly attached to the slab for a 
greater stability of the enclosure. Profiles will be reinforced with crosspieces at 45º every two meters. 

 Upper and lower reinforcements detail 

 



 Seguimiento de obra de la implantación de las nuevas oficinas de la Agència Tributària de Catalunya 52

 

  
      Upper reinforcing screen          Lower reinforcing screen 

 

A pilaster formed by two profiles facing each other and covered by a plate on all four sides will be 
held at the junction between the plasterboard dividers and glass enclosure. Gum and an DM profile 
will be laid at the junction of the second plasterboard plate with glass enclosure to form a seal and 
avoid as many acoustic bridges as possible between the spaces.  

Likewise, the solution proposed for junctions between screens and existing studs in the facade is to 
have two elastic cords and vertical aluminum profiles for joint training in order to avoid acoustic 
bridges, since the metal framing cannot be drilled at the request of the owner of the building. 

     

                   Plasterboard meeting glass detail       Encounter with upright partitions facade  

In areas of the ground floor devoted to customer service, separating partitions measuring 1.60 x 1.30 
m will be available between workstations, and these will be positioned so as to guarantee the users' 
confidentiality, advancing its position regarding the workstation. In the registration area of the 
commercial premise 2, desktop screens measuring 80x35 cm will be placed. Fourth floor partition 
walls should be arranged between workstations according to plans, with a height of 1.30 m like 
archives. In both cases they will feature a reinforcement and bracing throughout its lower length, 
under the raised floor, for a greater stability. The upper corners of the screens will be edged at 45°.  

The ATC requested that separating partitions on the ground floor would not be attached to the ground 
as on the fourth floor, in order to have a greater degree of freedom in changing the furniture layout in 
the future. The solution accepted by the site management was to attach glasses to the tables without 
these leaning on the floor.  
 

  
         Lower reinforcing screen spacer P4              Screen spacer in en ground floor 
 

Noise supression sheets are placed in the dividing wall between the dining and meeting rooms. Also, 
in the case of the principal's office, a horizontal acoustic rock wool blanket with a 50mm thick high 
density panel is placed on the suspended ceiling.  
 
In the case of the main technical room, technical plant rooms, compact files room, and so on, 
enclosures must be fireproof (EI-90). Hence, they have been made from slab to slab by placing 
fireproof plates to achieve this stability. As in the rest of the partition walls, its bottom is topped with 
a 4 cm high by 1 cm wide aluminum baseboard by 1 cm wide, while its top is topped with a white L-
shaped plastic profile.  
 
It is specified that a vinyl strip located 50 cm from the ground is placed on glass enclosures in offices 
to give privacy to the offices and rooms.  
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3.5. Coatings and pavings 
3.5.1. Suspended ceiling   
 
The suspended ceiling of the building is completely finished by the start of the work. This is a 
600x600 mm white registrable metallic suspended ceiling placed in staggered rows with hidden 
profiling and deadening veil placed on its upper face. No modification had been planned except for 
the necessary replacement of damaged plates.  

In the case of the ground floor, where there's a real clear height of 4.05 m, it is executed the the 
decline of the false ceiling in order to reduce its height avoiding that smaller closed spaces (medical 
service, coordination room, registration and sale of printed forms, etc.) are too vertical. Height is also 
lowered in the first floor in the self-service area, as well as dining room and receptions in third and 
fourth floors to achieve a more welcoming atmosphere.  

   
    False ceiling decline in progress             Continuos false ceiling finish 

 

In order to fulfill the requirements on the creation of fire sections in risky spaces like the kitchen, 
technical and compact archives rooms, and gain an EI-90 fire resistance rating, the construction 
management originally proposed two options:  

 Assembly of the suspended ceiling using fireproof gypsum plasterboards or  calcium silicate 
board of “Promat” type with fireproof inspection trapdoors.  

 Incorporation of gates and bolsters in facilities that pass through the fire sector.  

The builder examined both options, and chose the first option as it was more economically feasible. A 
suspended ceiling with primary and secondary structure was executed, which consisted in three 13 
mm thick gypsum fireproof plates and 60 mm thick rock wool or fiberglass for its inner chamber. In 
every archive room, made two 60x60 cm inspection trapdoors opening upwards were executed in each 
inspection trapdoor, and the rest of risky spaces have the same features but with downwards opening 
trapdoors. 

 

 

 

3.5.2. Pavings 

The building currenly features only one type of paving. It is a technical encapsulated flooring formed 
by 600x600 mm plates. Different pavings have been installed on that pavement with different  surface 
coatings depending on the area where they are located, which meet the following requirements:  

 Inner dry zones: class 1 
 Inner wet zones: class 2 

The different types of pavements are:  
 Ground floor: a non-slip porcelain floor, in two colors of dimensions 600x600 mm, where 

each piece has a base of HD expanded polyethylene and an ABS perimeter rim, so that the 
pavement settles on the technical pavement without need to use mortar. 
At work, pieces would move after they were placed as thet were walked over due to the 
technical pavement being uneven, so we decided to apply a primer over the existing pavement 
prior to its placement, so they would be adhered to each other.  
 

 
Primer prior to installation of porcelain pavement 

 Office area and multipurpose room’s operative area: a carpet 100% polyamide self-intern 
carpet is placed, with a distribution of 3 colors, of dimensions 500 x 500 mm, according to the 
graphical documentation.  

 
Primer and carpet installation 
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Finished carpet 

 Warehouses, archives and kitchen areas: PVC heterogeneous self-intern pavement is placed, of 
dimensions 914 x 914 mm according to graphical documentation.  

 
PVC pavement layout process in self-service area. 

 

3.6. Compact archives 

Compact files that have been installed in work are "EUN TRONIC RANGE" model, color RAL 7035, 
which will feature electronic lock and an end-of-guide breaking system.  

On the third and fourth floors, there are two rooms designed to house compact archives, the support of 
which goes through the joined expansion of the building perpendicularly.  

In order to try to find a solution to this issue, a meeting with the archives industrialist was held, but it 
did not guarantee that no further actions would cause incidents in the future.  

Therefore, the construction management decided to directly modify the layout of the different 
modules of compact archives. Initially, archives were accessed from a side and these were located in a 
single module. The proposed layout is a central corridor, leaving aside an archive module along with 
the expansion joint, and another archive module across the hall, arranging the rails in the same 
direction as the expansion joint, thus preventing the intersection of the joint with the rails of the 
archives.  

The rails, just as planned in the awarded project, lean on an IPE profile at the same level as the 
technical floor plates. So as to properly level the IPE profile, the construction management ordered 
the use of leveling cornerstones bolted to the floor slab and welded to the profile, and that a maximum 
2 cm thick layer of shrink proof mortar was laid under the IPE profile.  
 

 
Compact initial distribution of files and expansion joint intersection with the rails 

 
New distribution of compact files 
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        Running rails compact files                    Finished rails 
  

   
      Assemblage modules files          Compact files finalized 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Adaptation of restrooms on floors  

The main restrooms are located in the core of the building.  Although  no actions were covered in the 
initial project a better sound-proofing of cubicles was requested. 

Dividers, that reached 2 meters high, have been extended 45 cm in height between cubicles for a 
better privacy. Given the cubicle's original condition, there have been many considerations to be taken 
into account. On the one hand the extraction system, as in the rest of the building, is generally through 
ventilation grids on the existing suspended ceiling; on the other hand the lighting is general in the core 
of the restrooms.  

The proposed solution is the adaptation of existing cabins, by extending their heights 45 cm with 
panels that are identical to the existing dual Trespa panels with an inner wooden structure screwed to 
the current ones. The support structure of this solution will be anchored to the existing concrete slab.  
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 1 
De 28 de Septiembre al 04 de Octubre de 2015

Resumen semanal 
1. Se inician las tareas de adecuación de la planta cuarta del edificio, principalmente las de 

derribo de los tabiques existentes de cartón yeso.  
2. Se continúan realizando las pruebas de funcionamiento del sistema de climatización 

existente, empezadas la semana anterior.  
3. Colocación de protecciones en las zonas comunes del edificio que no son objeto de 

intervención.  

Resumen fotográfico 28.09.2015 

    
 

Estado actual planta cuarta 

           
 

Protección zonas comunes 

   
 

 
 

Derribo tabique de cartón yeso 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 2 
De 05 al 11 de Octubre de 2015

Resumen semanal 
1. Se está llevando a cabo el derribo de los tabiques de cartón yeso de las plantas primera, 

tercera y cuarta.  

 Resumen fotográfico 05.10.2015 

     
 

Derribo tabique de cartón yeso en planta primera 

 

Planta primera tras derribo de tabique 

   

   

Composición de los TRAFOs situados en planta sótano -1 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 3 
De 12 al 18 de Octubre de 2015

Resumen semanal 
1. Se han finalizado los derribos de los tabiques en planta primera, tercera y cuarta. La 

constructora indica que quedaran pendientes los derribos de planta baja. 
2. Con fecha 14 de Octubre (fecha de visita de obra), no se ha realizó  ningún replanteo. 
3. No se lleva a cabo ninguna actividad en la obra.    

    Resumen fotográfico 12.10.2015 

    
 

Junta de dilatación bajo pavimento técnico de P4 

  

           Estado actual planta cuarta    Estado actual planta tercera 

 

         Estado actual planta cuarta 
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    Resumen fotográfico 19.10.2015 

   

Replanteo de tabique en planta baja 

SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 4 
De 19 al 25 de Octubre de 2015

Resumen semanal 
1. Se está realizando el replanteo del tabique de gero de la sala de instalaciones de planta baja. 
2. Tras finalizar los derribos no se está llevando a cabo ninguna actividad en la obra.   

 

Prueba de carga en falso techo P4 

      

  Estado actual de las diferentes plantas 
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Colocación de montantes de tabiques de cartón yeso en futura sala de archivos compactos en P4 

SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 5 
De 26 de Octubre al 01 de Noviembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se ha desmontado parcialmente las placas de falso techo y del suelo técnico para poder 

llevar a cabo la compartimentación interior.  
2. Se están colocando los montantes de los tabiques de cartón yeso de la planta cuarta y 

replanteando los de planta tercera.  
3. Se ha empezado a construir el cerramiento cerámico de la sala de instalaciones de planta 

baja.  

Resumen fotográfico 26.10.2015 

  

  

Construcción cerramiento de sala técnica 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 6 
De 02 al 08 de Noviembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se ha finalizado la construcción del cerramiento cerámico de la sala de instalaciones de 

planta baja, y se ha colocado la puerta de acceso.  
2. Se está llevando a cabo el desmontaje de cuadros eléctricos en planta primera. 
3. Se ha colocado placas de lana de roca en la compartimentación vertical de plantas cuarta y 

tercera, los cuales no se han fijado correctamente y en ciertos puntos se caen. Se detecta 
también que no se están colocando las bandas sónicas en la parte inferior de los tabiques.  

4. En planta baja y planta primera se ha realizado el replanteo y se han empezado a colocar los 
montantes verticales para las divisorias de cartón yeso.  

 

         Cerramiento de sala técnica finalizado 

 

Desmontaje cuadro eléctrico de planta primera 

 Resumen fotográfico 02.11.2015 

   

Colocación de lana de roca en tabiques de pladur   Caída de placas de lana de roca 

    

 Falta banda sónica en la parte inferior            Discontinuidad en la junta de dilatación 

    
 Replanteo compartimentación P1            Colocación de montantes P1     

 Colocación de montantes PB
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 7 
De 09 al 15 de Noviembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se está llevando a cabo la compartimentación vertical de tabiques de cartón yeso en todas 

las plantas. Continúan sin colocarse las bandas sónicas en la base de estos.  
2. Se ha comenzado a colocar algunos pre marcos de puertas   
3. En plantas tercera y cuarta, se están colocando las canalizaciones tipo bandeja de varillas 

electro soldadas por debajo del suelo técnico, así como el cableado de voz y datos.  
4. Se está llevando a cabo la desconexión de conductos de climatización existentes. 

 
Muestras  

 Se presenta una muestra de un despacho tipo de mampara. Se comprueba y verifica por parte 
de la DF que la rigidez ante los impactos no es suficiente. Se indica que las puertas tendrán 
que estar reforzadas por dos montantes metálicos anclados de forjado a forjado para aportar 
rigideza al conjunto.  

 Se presenta muestra de un armario donde irá ubicado el equipamiento contra incendios. 
 En la visita de obra se define como será el encuentro del tabique de cartón yeso con el 

montante del cerramiento de vidrio existente del patio interior. Se colocará un perfil tubular 
de 60x30mm, ancorado al nuevo montante metálico del tabique y al perfil vertical del vidrio 
existente (ver croquis). 

Resumen fotográfico  09.11.2015 

  

        Tabiques de cartón yeso en planta primera    Tabiques de cartón yeso en planta tercera  

   

  

Colocación de canalizaciones de bandeja en las diferentes plantas para paso de cableado 

  

Paso de cableado electricidad, voz y datos en planta cuarta
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Desconexión de conductos de climatización existentes 

   

                     Muestra de despacho en P4          Zona superior muestra de mampara 

 

Muestra de armario para BIE 

 

 

 

Croquis en planta de encuentro de tabique de cartón yeso con montante de cerramiento del patio 
interior 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 8 
De 16 al 22 de Noviembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se continua los trabajos de montaje de placas de cartón yeso en los tabiques divisorios. En 

planta tercera se están disponiendo placas de lana de roca y en el resto de las plantas todavía 
quedan tabiques por ejecutar.  

2. Se están ejecutando los cavidades para los futuros armarios guarda ropa y de las BIE, así como 
la colocación de los pre marcos.    

3. Se está llevando a cabo la distribución de las diversas canalizaciones y cableado tanto por el 
suelo técnico como por el falso techo de la totalidad de las plantas. 

4. Se están instalando los controladores BC de climatización en el falso techo. 
5. La constructora presenta una muestra de franja longitudinal de yeso laminado con la finalidad 

de tapar el agujero existente entre dos placas de falso techo tras el derribo del tabique 
existente.  

 
Incidencias 
 

 Los tabiques existentes tras la cocina tienen una resistencia al fuego de EI-90. La DF estudiará 
una solución constructiva para que se llegue a una resistencia al fuego de EI-120. 

 Durante la visita de obra, se detecta en planta primera que la primera capa de placas de cartón 
yeso de los tabiques se ha realizado a partir de retales  en vez de placas enteras, dando lugar a 
excesivas juntas. Se realiza una inspección de las primeras capas de los tabiques de toda la 
planta, desmontando las segundas placas en los tabiques acabados para verificar si estaban 
ejecutados correctamente. Terminada la inspección se ordena desmontar los tabiques mal 
ejecutados.  

      

      Colocación de pre marco de puerta            Ejecución de segunda placa en tabique de pladur

Resumen fotográfico 16.11.2015 

  
        Colocación lana de roca en planta tercera        Tabique de archivos compactos 

   

     Ejecución armario guarda ropa           Armario para BIE 
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Tirada de cableado de voz y datos en planta cuarta    Paso de instalaciones por tabiques

   

                    Control BC                   Controlador instalado en falso techo  

    

Tabique de cartón yeso mal ejecutado en planta primera 

 

Muestra de solución para tapar agujero derivado de la demolición de tabique existente 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 9 
De 23 al 29 de Noviembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se continúan llevando a cabo el montaje de placas de cartón yeso en la compartimentación 

interior.   
2. Colocación de láminas de aislamiento acústico en los tabiques de cartón yeso, en planta 

primera, entre el comedor y la sala de reuniones. 
3. Se continúan ejecutando las cavidades para los armarios guarda ropa y de las BIE, de todas 

las plantas, así como la colocación de los pre marcos.  
4. Se están colocando las diferentes puertas RF en todas las plantas.  
5. Se inicia el replanteo de los diferentes despachos de mampara en P4, sobre el pavimento 

técnico.  
6. Se continua llevando a cabo la colocación de las bandejas metálicas por el suelo técnico y 

distribuyendo el cableado de electricidad, voz y datos por el suelo técnico, tabiquería y el 
falso techo. 

7. Se está llevando a cabo la reubicación de las diferentes unidades interiores de climatización, 
en función de la nueva distribución proyectada. 

8. Se está realizando el montaje de los diferentes conductos de climatización. 
9. Se distribuye las tuberías de cobre del circuito frigorífico de climatización por el falso techo.  
10. Se ha finalizado la bancada flotante donde irá colocado el grupo electrógeno en planta 

cubierta. 
 

Muestras 

 Se presentan muestras del encuentro entre un tabique de cartón yeso en contacto con el 
vidrio y otro encuentro de tabique de cartón yeso con el montante del pasillo interior del 
edificio.  

 Se presenta muestra de una junta de dilatación en los tabiques de cartón yeso. 

Incidencias 
 

 Los refuerzos superiores de los tabiques de cartón yeso no se están colocando correctamente 
en planta tercera, ya que no se están anclando al montante si no a la placa de falso techo.  

 Respecto al tabique existente de la cocina, el cual está en estudio para comprobar su 
resistencia al fuego, se ha procedido a realizar regatas para el paso del cableado.  

 La constructora amplia armario en PB ya que con las dimensiones actuales no cabe la 
maquinaria de la puerta corredera que dará acceso al público. Como consecuencia, el 
armario de la BIE proyectado no cabe en el espacio resultante y se tiene que proceder a 
estudiar la nueva ubicación del armario. 

 Se presenta una muestra en la visita de un despacho de mampara que no es aprobado por la 
DF, ya que los dos montantes de las puertas están anclados directamente al falso techo en 
vez de al forjado tal y como se indicó en la visita de la semana anterior. En la parte inferior 
se ha dispuesto una solución provisional.  

Resumen fotográfico 23.11.2015 

   

        Colocación lana de roca en planta tercera        Colocación segundas placas de cartón yeso 

   

   Conformación de módulos con los pre marcos     Pre marcos colocados de armario guarda ropa y BIE 

   

        Colocación lana de roca en tabiquería         Colocación segundas placas de cartón yeso 
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Colocación de puertas RF en las diferentes plantas 

  

        Tirada de cableado de voz y datos en P3           Recorridos principales de cableado por bandejas 

  

      Disposición en falso techo de los diferentes   Paso de instalaciones por tabiquería  
                         puntos de electricidad 

   

Colocación de las unidades interiores de clima  

   

Distribución de las tuberías de cobre frigorífico de climatización por falso techo 

Resumen fotográfico 25.11.2015 

   Replanteo    
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     Refuerzo superior de tabiques de cartón yeso Inicio de montaje de los montantes de mampara 

          

Colocación de láminas de aislamiento acústico en los tabiques de cartón yeso 

   

Colocación de conductos de climatización 

   

Colocación de las unidades interiores de clima  

      Bancada flotante en planta cubierta  

 

Muestra de encuentro de tabique de cartón yeso con 
montante de cerramiento metálico existente 

   

Muestra de junta de dilatación en tabique de cartón yeso   
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Muestra de encuentro de tabique de cartón yeso con vidrio existente 

Muestra de despacho de mamparas en planta cuarta 

   

  Refuerzo inferior      Montante anclado a falso techo 

   

Encuentro de perfilería con montante del muro cortina de fachada

 

Armario ampliado en PB (ver apartado 1.3) 

 

Montante anclado a falso techo  

 

Refuerzos superiores de tabique de cartón yeso 
sujeto a perfilería de falso techo 

 

Croquis realizado por DF del refuerzo superior 
de las nuevas mamparas 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 10 
De 30 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se continua con la ejecución de tabiques de cartón yeso en las diferentes plantas. 
2. Se disponen los pre marcos de las puertas a medida que se van conformando los espacios.  
3. Se inicia la ejecución de los despachos de mampara en planta cuarta, así como los refuerzos 

superior e inferior (definidos por la DF en la anterior visita de obra) y los perfiles que 
sujetaran los paños de vidrio.  

4. Se está ejecutando un nuevo tabique de cartón yeso definido por la DF en la cocina, para 
alcanzar una resistencia al fuego de EI-120. Consiste en un tabique adosado al actual, de dos 
placas ignífugas de cartón yeso de 13 mm por banda, con montantes de 46 mm y aislamiento 
de lana de roca de 60 mm.  

5. Se continua ejecutando la instalación eléctrica en la totalidad de las plantas. 
6. Se está llevando a cabo la distribución de la instalación de evacuación y de fontanería en 

planta primera 
7. Se ha finalizado la instalación del circuito frigorífico de climatización en planta cuarta.  
8. Se continua con la colocación de los conductos de climatización y de los tubos flexibles, así 

como la conexión a los difusores rotacionales y los difusores lineales. 
9. Se han finalizado los tabiques cerámicos de planta baja. 

 
Muestras 30.11.2015 

 Se presentan muestras de los refuerzos superiores e inferiores de las mamparas de planta 
cuarta. En el refuerzo superior se ha ejecutado una estructura metálica horizontal continua, 
sustentada por péndolas soldadas al forjado. El perfil perimetral superior de la mampara se 
ha anclado mediante tornillos a dicha estructura a través de la placa de falso techo  y un taco 
de madera. En el refuerzo inferior se ha dispuesto también una estructura metálica 
horizontal continua, a la cual se le han soldado unos soportes de pletinas, con un ángulo de 
abertura y anclados al forjado mediante tornillos. Se da por buena la muestra y se da nuevas 
instrucciones a la constructora para la ejecución del resto de mamparas (ver croquis). 

 Se presenta muestra del pavimento de moqueta y de PVC colocado en obra. La DF acepta 
las dos muestras.  

 Se presenta una muestra del mismo downlight definido en proyecto y de una luminaria 
colgada para los despachos como alternativa a la definida en proyecto. Se aceptan los dos 
modelos. 

Incidencias 02.12.2015 
 

 Se detecta una filtración en el forjado de chapa colaborante.  
  Los refuerzos inferiores y superiores aprobados por la DF el 30.11.2015, no se están 

ejecutando correctamente. Los soportes de pletinas soldados a la estructura tubular se están 
ejecutando sin inclinación,  y con separaciones de 1.40 y 1.50 m, en vez de 1.30 m como se 
indicó.   

Resumen fotográfico 30.11.2015 

   

Colocación de los perfiles de las mamparas en planta cuarta 

         

Conexión de conducto flexible de unidad interior         Conexión de tubo frigorífico a unidad interior 
                     hasta difusor rotacional 

     

Conexión de difusores rotaciones y lineales mediante tubo flexible 
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Replanteo en el patio de instalaciones de planta 
baja, para la realización de un agujero para el 

paso de instalaciones a las plantas sótano 

  

Filtración detectada en el forjado de chapa 
colaborante en planta cuarta 

   

     Downlight modelo Simon 706.21   Luminaria de la casa Lamp "Fil LED Opal  
             SUS 3000 NW GR"

   

  Muestra de pavimento de moqueta         Muestra de pavimento de PVC 

  

  

Muestra del refuerzo superior de las mamparas, vista desde falso techo 

  

Muestra del refuerzo inferior de las mamparas 
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Resumen fotográfico 02.12.2015 

   

Se continua con la construcción de los tabiques de cartón yeso. Planta primera. 

   

Tabique de cartón yeso con placas ignífugas en la cocina 

  

Colocación de pre marcos de puertas y armario de BIE 

 

 

 

   

Croquis de refuerzo inferior de las nuevas mamparas 

 

Croquis de refuerzo superior de las nuevas mamparas  
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      Puntos de luz en falso techo de planta primera         Colocación de cajas de derivación 

   

Distribución de colectores de evacuación en cocina 

   

      Ejecución refuerzos inferiores de mampara         Refuerzos inferior en junta de dilatación 

  

Refuerzo inferior mal ejecutado no aprobado por la DF 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 11 
De 07 al 13 de Diciembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se continua ejecutando el montaje de los despachos de mamparas en planta cuarta, al igual 

que los refuerzos superiores e inferiores. 
2. Se han comenzado a ejecutar en planta cuarta los refuerzos de las mamparas de vidrio que 

separan los diferentes puestos de trabajo en la zona de inspectores.  
3. En planta tercera se continua con la construcción de las diferentes compartimentaciones 

interiores de cartón yeso y en planta cuarta se están realizando los acabados. 
4. Se han colocado las BIE en los respectivos armarios y se han dispuesto y conectado las 

tuberías de suministro en planta cuarta, así como la colocación de los pulsadores de alarma y 
las sirenas. En planta tercera se ha comenzado a ubicar las BIE. 

5. Se continua colocando los diferentes conductos de climatización en planta cuarta y en planta 
tercera se está distribuyendo el circuito frigorífico por el falso techo, hasta las diferentes 
unidades interiores.  

6. Se continua la instalación eléctrica en la totalidad de las plantas.  
 

Muestras  

 Se presenta una muestra de un estor montado que no es validado por la DF, ya que este es de 
polietileno y en proyecto está definido de fibra de vidrio.  

Incidencias  
 

 Se produce un desprendimiento del recubrimiento ignífugo de vermiculita preexistente en 
una viga metálica de planta cuarta. La constructora procedió a acordonar la zona e informo a 
la aseguradora y la ECOP para que tomaran las medidas oportunas.  

  Se detecta que la constructora no está disponiendo el aislamiento de lana de roca en el 
interior de las mamparas opacas.  

Resumen fotográfico 07.12.2016 

   

        Tabiques de cartón yeso en planta cuarta    Paso de instalaciones en tabiques  de cartón 
    zona de reprografía y pausa/café           yeso, ubicación cavidad humificador 

  

Refuerzo inferior y superior de las mamparas 

  

         Disposición de los diferentes montantes   Colocación de placas en una cara 

         

Colocación de las placas a ambas carás. No se observa indicios de que se esté colocando aislamiento
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Ejecución de refuerzo inferior metálico para mamparas divisorias de vidrio. Se ha colocado un segundo 
tubo metálico para poder apoyar las placas del suelo técnico y la fijación de la divisoria. 

          

   Instalación de BIE finalizada en P4     Colocación de BIE en armario en planta tercera 

  
Muestras de estor montado en despacho de P4  Desprendimiento de vermiculita en P4 

  

      Acopio de conducciones de climatización     Colocación de conductos y tubos flexibles 

   

Compuerta cortafuegos en conducto clima           Tubo de cobre frigorífico y coquilla de espuma  
                           espuma elastomerica 

       

Conexión de circuito frigorífico en controlador BC  Distribución circuito frigorífico en falso techo 
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Vistas generales de la obra en el momento de la visita (planta cuarta) 

   

Fachada Sud oeste 

   

Fachada Sud este     Fachada Nord este 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 12 
De 14 al 20 de Diciembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se continua la ejecución de las mamparas divisorias en planta cuarta, y en planta tercera se 

comienza a montar los diferentes perfiles.  
2. Se continúan ejecutando los tabiques de cartón yeso en planta tercera.  
3. Se ha terminado de colocar los pre marcos de lo que serán los armarios guarda ropa en las 

diferentes plantas. 
4. Se están ejecutando los falsos techos continuos e ignífugos en las salas de los archivos 

compactos y en la cocina.  
5. Se realiza el descenso del falso techo en la recepción de planta cuarta y tercera, mediante 

placas de cartón yeso. 
6. Se está recolocando el pavimento técnico preexistente en planta primera en las zonas donde 

ya se han pasado todas las instalaciones.  
7. Se ha realizado la colocación de los cuatro humidificadores en planta cuarta.  
8. Se continua con la colocación de los conductos de climatización y la conexión de los 

diferentes difusores a los conductos flexibles. 
9. Se continua con la instalación eléctrica en la totalidad de las plantas.  
10. Se inicia la instalación de iluminación, interruptores y enchufes en planta cuarta.  
11. Se ha colocado el conducto de ventilación de la campana de cocina.  
12. Se procede a la colocación de las placas de falso techo en planta cuarta.  

 
Muestras  

 Se presenta una muestra de una placa de pavimento técnico existente a la cual se le ha 
realizado un agujero con tal de poder hacer pasar el cableado eléctrico y de datos hasta los 
offiblocks ubicados en los diferentes puestos de trabajo. Se acepta por la DF.  

 Se presenta muestra del sistema de contactores de seguridad instalado en las ventanas de 
planta baja. No es aprobada por la DF debido a la fácil manipulación que puede tener en un 
futuro por los usuarios.  

 Encuentro entre el encuentro de mampara y un pilar inclinado en planta cuarta.  
 Pavimento en local de planta baja.  Debido al desnivel existente en el suelo técnico, al 

colocar las placas cerámicas no quedan reguladas y se mueven al caminar por encima.  

              

Paso de cableado eléctrico por interior de mampara         Inicio encuentro mampara con pilar inclinado 

   

   Colocación de montantes de mampara en P3   Perfilería de aluminio a 90º para sujeción de vidrio 

 

Resumen fotográfico 14.12.2016 

   

Se continua con los trabajos relacionados con la tabiquería de cartón yeso. Masillado de juntas. 
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 Cajas de derivación eléctricas ubicadas en falso techo  Distribución de cableado bajo suelo técnico PB 

   

        Montaje estructura falso techo continuo    Descenso falso techo en la recepción de plantas 

   

   Pre marco de guarda ropa en acceso a planta       Armario en PB para la ubicación de puerta corredera 

  

        Tubos de cobre frigorífico, del patio de  Controlador y salida del tubo frigorífico hasta las  
                 instalaciones al controlador         diferentes unidades interiores 

  

  Derivaciones de tubo frigorífico en falso techo           Colocación de conductos de climatización 

    

Colocación de conductos de climatización y tubos flexibles hasta los difusores rotacionales y lineales 
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Colocación de las placas de suelo técnico en las zonas donde ya se han pasado toda las instalaciones 

  

   Acopio de luminarias           Colocación de luminarias  

 

Colocación de humidificador en planta cuarta 

 

Tomas de agua y evacuación para lavabo en PB 

         Colocación de placas de falso techo 

 

Conducto de extracción de humos para campana 

Resumen fotográfico 16.12.2016 

   

Acopio de lana de roca para colocar en mamparas     Encuentro en mampara de parte opaca con vidrio 

   

Encuentro de mampara con pilar inclinado 
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Ejecución de pórtico metálico para la sustentación de la puerta corredera 

   

Se continua la realización del descenso del falso techo en plantas tercera y cuarta 

   

Instalación de downlights y sensor de movimiento     Colocación de luminarias colgadas 

   

Muestra de contactor de seguridad en ventana de planta baja 

  

        Muestra de pavimento cerámico en PB  Muestra de agujeros en placas de suelo técnico 
         para el paso de cableado 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 13 
De 21 al 27 de Diciembre de 2015

Resumen semanal 
1. Se ha finalizado la ejecución de los refuerzos, tanto inferiores como superiores, de las 

mamparas y de los tabiques de cartón yeso.  
2. Se continúan ejecutando las diferentes compartimentaciones interiores de mampara y cartón 

yeso. 
3. Se está colocando el aislamiento de lana de roca y los paños de vidrio en las mamparas.  
4. Se han realizado los agujeros en el pavimento técnico para el paso del cableado de 

electricidad, voz y datos prácticamente en la totalidad de la obra.  
5. Se está llevando a cabo el replanteo del pavimento de moqueta, colocando las maestras 

divisorias de cambio de color de piezas claras y oscuras. Se inicia en la esquina sud este del 
edificio. 

6. Se continúan disponiendo los diferentes interruptores y enchufes en la tabiquería a medida 
que se van finalizando.  

7. Se continua ejecutando las instalaciones de climatización y electricidad en la totalidad de las 
plantas.  

8. Se están instalando las diferentes luminarias en la totalidad de las plantas.  
 

Muestras  

 Se presentan muestras de paño de pulsador y manetas de puertas. Se aceptan las dos. 
 La ATC facilita muestra de los colores corporativos que se pintarán en las tabiquerías de 

cartón yeso de la obra. Son los colores RAL4006, RAL5012 y RAL7039. 
 La constructora presenta una muestra de una mampara divisoria de vidrio de los puestos de 

trabajo en planta cuarta. 
 Se presenta muestra de estor de fibra de vidrio montada, con una densidad de paso de 5%.  
 La constructora presenta muestras del diferente mobiliario de los office que son aceptadas. 

Se trata de una mesa de la casa Silestone, con referencia "White Zeus Extreme" y los 
armarios de la casa Bodelec, modelo "Ebro 2" en color blanco tipo "M130".   

 Se aporta muestra del sistema de apoyo del carril que permite el movimiento de los archivos 
compactos.  

Incidencias 

 Respecto a los vidrios de las mamparas separadoras de los puestos de trabajo en planta 
cuarta, están proyectados con una longitud de 2.40 m, y no es posible transportar dentro de 
la obra un paño de vidrio tan grande. Se propone hacer dos paños de 1.20 m cada uno, 
haciendo un total de los 2.40 m proyectados.  

 Se detecta durante la visita de obra, que se ha procedido a la imprimación del suelo técnico 
para la posterior colocación de la moqueta, sin previamente haber limpiado la superficie, 
aun habiendo reiterado varias veces a la constructora la importancia de que esté la superficie 
limpia en el momento de la imprimación.  

 En ningún momento de la obra, se ha cumplido con el planning previsto. A estas alturas de 
la obra no se han comenzado actividades que ya tendrían que estar ejecutándose, y que 
retrasan el conjunto de la obra. Tras analizar el planning se concluye que hay un retraso 
actualmente de dos semanas respecto el término de la obra. Se solicita al adjudicatario que 
realice una actualización del planning para poder tener una previsión real.  

Resumen fotográfico 21.12.2015 

   

Ejecución de las diferentes mamparas de plantas tercera y cuarta

   

   

    

Colocación de lana de roca en el interior de todas las mamparas, y se colocan los paños de vidrio



 Seguimiento de obra de la implantación de las nuevas oficinas de la Agència Tributària de Catalunya 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

Continua la instalación eléctrica en las diferentes salas técnicas 

   

      

Se continúan la instalación de climatización: conexión de conductos a unidades interiores y tubos 
flexibles a difusores, distribución de la tubería del circuito frigorífico, y colocación de la diferente 

maquinaria, como los controladores de la fotografía. 

   

     Sensor  de movimiento y luz de emergencia   Colocación de luminarias en despacho 

 

        Muestra de paño pulsador para armarios  

 

Muestra de tirador de puerta  
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Carril sobre pie telescópico de los módulos compactos, no aprobado por la DF 

 

          Acabados en tabiques de cartón yeso  

 

 Perfil en "U" para sujeción vidrio de mamparas  

Resumen fotográfico 23.12.2015 

   

Colocación de interruptores y enchufes empotrados en tabiquería 

  

Recorte placa de mampara para encuentro con pilar        Encuentro entre paños de vidrio de mampara 

  

Empleado para fijación de los diferentes pavimentos           Colocación de losetas 

    

Replanteo del pavimento de moqueta en planta cuarta 
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Ejecución de muestra de mampara de vidrio divisora entre los puestos de trabajo en planta cuarta 

 

          Diferentes muestras aprobadas por DF  

 

Muestra de estor aprobado por DF 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 14 
De 28 de Diciembre de 2015 al 10 de Enero de 2016

Resumen semanal 
1. Se está realizando el montaje de las mamparas de vidrio divisorias de los puestos de trabajo 

de planta cuarta. 
2. Se ha finalizado la ejecución del falso techo continuo de la recepción en plantas tercera  y 

cuarta. 
3. Se ha finalizado el falso techo continuo con placas ignífuga en la cocina. 
4. Se ha ejecutado el alicatado de la cocina. 
5. Se continua ejecutando el montaje de las mamparas de los diferentes despachos y salas en 

plantas cuarta, tercera y primera. 
6. Se está llevando a cabo la alineación de los paños de vidrio de las diferentes mamparas.  
7. Se están ejecutando los diferentes tabiques de cartón yeso en PB.  
8. Se continua con la colocación de la moqueta en planta cuarta, y se han dispuesto plásticos en 

las zonas finalizadas para protegerla y evitar que se ensucie.  
9. Se ha comenzado a ejecutar los perfiles IPE de los archivos compactos.  
10. Se han dispuesto registros en los diferentes falsos techos continuos de la obra. 
11. Se ha iniciado el pintado de los diferentes tabiques de cartón yeso. En algunos la capa de 

fondo y en otros la segunda capa de pintura.  
12. Continúan los trabajos relacionados con la instalación eléctrica, la colocación de enchufes, 

interruptores, detectores contra incendios, etc. Informa la constructora de que la planta 
cuarta ya está conectada a la instalación eléctrica. 

13. Se continua con la colocación de las diferentes luminarias. 
14. Se continua la instalación de climatización.  
15. Se ha empezado el montaje de la estructura del falso techo de cartón yeso en el local 1 de 

atención al público.  
16. Se comienza la colocación de los vinilos de protección solar en las fachadas del edificio. Se 

empieza por planta baja.  
Muestras  

Se aportan las siguientes muestras en el momento de las visitas:  

 Armario guarda ropa finalizado, a falta de la capa final de pintura. 
 Vinilos de mampara de vidrio.  
 Mampara de vidrio divisoria entre puestos de trabajo.  
 Franja metálica tipo "band raster" para tapar las líneas de luminarias desmontadas por la 

discontinuidad generada por la nueva distribución de plantas.  
 Pavimento de gres en PB, esta vez no se coloca en seco si no sobre una base de "Fompex" de 

2 mm de grosor, pero se continua observando cierto movimiento al pasar por encima.  

Incidencias 

 Se continua colocando la imprimación para la moqueta con el pavimento técnico sucio.  
 La refrigeración de los racks en la sala técnica principal de planta baja, se realiza a través del 

pavimento técnico, pero es necesario que este tenga una altura de 30 cm, la cual cosa no era 
posible con la altura que había en ese momento. Se decide ejecutar una pequeña rampa en el 
acceso de la sala técnica con tal de alcanzar la altura necesaria.  

 

Resumen fotográfico 28 y 30.12.2015 

  

Colocación estructura de mamparas                Encuentro de vidrio de mampara en fachada

  

Ejecución refuerzo inferior de mamparas divisorias        Colocación de vidrio templado en mamparas 

  

 Colocación de vinilos en los vidrios y muestra de la nomenclatura de despachos y salas 
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Ejecución de falso techo continuo en la zona de buffet 

  

    Tuberías de agua para alimentar acumulador        Colocación de conducto de extracción de humos 

  

 Realización de registros en falso techo continuo       

 

 Primera capa de pintura en tabique de cartón 

   

 Alicatado de cocina. Paso instalaciones Instalación eléctrica en cuadro eléctrico de cocina 

   

Imprimación de suelo técnico, colocación de losetas de moqueta y posterior protección 

   

Ejecución en falso techo ubicación luminarias       Se inicia la colocación de luminarias en sala archivos 
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Colocación de interruptores y enchufes. Al tabique ya se le ha aplicado una primera mano de pintura 

    
       Patio de instalaciones. Colector de aire    Distribución de tubo frigorífico por patio de instalaciones 

  

Se continua llevando a cabo la instalación de climatización: distribución conductos, conexión tubos 
frigoríficos a unidades interiores, etc. 

                 

Colocación humectadores y Bies en planta tercera 
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Resumen fotográfico 04 y 08.01.2016 

  

Se continúan ejecutando mamparas, colocación estructura, aislamiento y placas 

  

Replanteo y colocación de estructura para armario de BIE en planta primera 

  

Mamparas divisorias de vidrio. Canteado de la esquina 

   

Se inicia la alineación de las mamparas de vidrio en planta cuarta 

   

     Encuentro tabique de cartón yeso con vidrio  Se continúan la ejecución de tabiques de cartón yeso 

  

Pintura de los diferentes tabiques de cartón yeso con los colores corporativos de la ATC 
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Montaje de estructura para sustentación falso techo          Descenso falso techo en buffet finalizado 

  

Montaje de estructura para sustentación falso techo          Descenso falso techo en buffet finalizado 

  

   Colocación de registros en falso techo continuo     
       Vinilo solar para colocación en fachadas         

  

Colocación de losetas de moqueta y posterior protección mediante colocación de plástico en la 

  

    Acopio de perfiles IPE  Colocación de perfiles IPE que sustentarán las guías 

  

Se ha ejecutado refuerzo del pórtico metálico que sustentará la puerta corredera de acceso al público 
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    Muestra de pavimento de gres en PB 

  

Muestra de franja horizontal que sustituye las luminarias lineales 

 

Muestra de armario guarda ropa y humectador 

   

   Armario para colocación de humectador    Colocación de estanterías y barra  
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 15 
De 11 a 17 de Enero de 2016

Resumen semanal 
1. Se han finalizado las mamparas en plantas tercera y cuarta, falta únicamente la colocación 

de las puertas en los diferentes despachos. En planta primera y planta bajan se continua su 
ejecución.  

2. Se continua con la ejecución de las mamparas de vidrio divisorias. 
3. En los tabiques de cartón yeso en los que irá colgada una televisión, se procede a ejecutar un 

refuerzo con plancha de acero y elemento pasante; en el caso de las mamparas se realizan 
macizas.  

4. Se continua llevando a cabo el montaje de la estructura de sustentación del falso techo 
continuo en planta baja. 

5. Se continua el pintado de los tabiques de cartón yeso. 
6. Se prosigue en la colocación del pavimento de moqueta en plantas tercera y cuarta. 
7. Se inicia la colocación del pavimento vinílico en la cocina, zona buffet y comedor.  
8. Se están realizando el interior de la totalidad de los armarios guarda ropa y de humectadores. 
9. Se ha comenzado a instalar el carril guía del tabique móvil en las aulas de formación.  
10. Se ha ejecutado la rampa que da acceso al local 1, que pendiente la instalación de una 

barandilla a ambos lados. 
11. Se ejecuta la colocación de cartelas inferiores a cada lado del montante del pórtico para 

aumentar la rigidez del conjunto, y un montante intermedio en el pórtico metálico que 
sustentará la puerta corredera que da acceso a los locales de atención al público.  

12. Se están llevando a cabo las conexiones de los diferentes racks de planta tercera y cuarta. 
13. Se ha iniciado el montaje de la refrigeración de los racks en la sala técnica principal de 

planta baja.  
14. En el local 2 de planta baja, se están colocando los tubos corrugados para el tendido del 

cableado de telefonía.  
15. Continúan los trabajos relacionados con la instalación eléctrica, la colocación de enchufes, 

interruptores, detectores contra incendios, etc. 
16. Se prosigue en la realización de la instalación de climatización en las diversas plantas.  

 
 
Muestras  

 Pavimento de gres en PB, esta vez no se coloca con una capa fijadora semi adherente 
aplicada en el pavimento técnico. Esta solución aporta una mejora sustancial con respecto a 
la colocación en seco y colocada sobre una base de "Fompex", por lo tanto es aceptada por 
la DF. 

 Se presentan dos tipologías de mesas de los puestos de trabajo que se ubicarán en la 
totalidad de las plantas, en concreto para un usuario y para cuatro.  

 Se presenta muestra de franja para la ampliación de la altura de las cabinas de los baños de 
las zonas comunes del edificio, de la casa "Formica" con referencia "F7912 Storm Matte 
58". 

 Se presenta otra muestra de los contactores de seguridad instalados en la ventana de planta 
baja. Esta vez se ha ejecutado de forma que se hace llegar el cableado desde la placa del 
falso techo por el montante de la carpintería con silicona  hasta llegar al propio contactor. 
Muestra aceptada por la DF.  

Resumen fotográfico 11.01.2016 

  

 Vista general de planta cuarta. Las mamparas ya están finalizadas a excepción de las puertas 

 

Refuerzo de mampara mediante macizado 

Montaje estructura falso techo planta baja 
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Pintado de los diferentes paramentos verticales con los colores corporativos de la ATC 

  

Colocación de moqueta en la totalidad de las plantas tercera y cuarta. Colores negro y gris. 

  

Se continua la ejecución de las mamparas, colocación de perfiles y placas 

 

Inicio de conexión de racks en P3 y P4 

 

Instalación de luminarias y registros en archivos 

  

Ejecución de cartelas a un solo lado del pórtico metálico 
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Colocación de tomas eléctricas, de fontanería y evacuación para los diferentes elementos de la cocina 

  

Muestra de un puesto de trabajo individual, y mecanizado mediante vertebra por pata delantera  

   

Muestra de un puesto de trabajo para cuatro operarios, y mecanizado mediante vertebra por en medio  

 

 

Muestra de pavimento de gres en PB 

Resumen fotográfico 13.01.2016 

  

       Colocación perfiles de mampara en PB      Colocación del carril guía para tabique móvil

   

      Imprimación y colocación de moqueta P3    Despacho de P4 con moqueta colocada 
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Colocación de pavimento vinílico en buffet 

 

Corrugado para el paso de cableado de telefonía 

  

Ejecución de rampa en salida del local 1 de atención al público  

  

   

Se prosigue con la conexión de los diferentes racks de plantas tercera y cuarta 

  

Se continua ejecutando la instalación de climatización  

   

Muestra de contactor de seguridad en ventana   Muestra de conexión desde vertebra a offiblock 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 16 
De 18 a 24 de Enero de 2016

Resumen semanal 
1. Se continua la ejecución de los tabiques de cartón yeso y mamparas en planta baja. 
2. Se están colocando las puertas en los despachos de mampara de planta cuarta. 
3. Se continua la ejecución de falsos techos continuos en los dos locales de planta baja. 
4. Se continua con la colocación de la moqueta en plantas cuarta, tercera y primera. En planta 

cuarta solo queda la colocación en los diferentes despachos. 
5. Se ha finalizado la colocación de pavimento vinílico en planta primera. 
6. Se está ejecutando el montaje de los carriles de los archivos compactos en plantas tercera y 

cuarta.  
7. Se continua la construcción de la parte interior de los diferentes armarios. 
8. Se han instalado las guías de las diferentes puertas correderas sobre los pórticos metálicos. 
9. Se ha comenzado a montar el mobiliario de cocina y de los diferentes office en la totalidad 

de las plantas.  
10. Retirada de aplacado de madera en tabiques que serán derribados del hall principal. 
11. Se está preparando la superficie de las fachadas para la posterior colocación del vinilo de 

protección solar por su parte exterior.  
12. Se continua con la instalación eléctrica. Se están pasando por los diferentes tabiques el 

cableado para la alimentación de las televisiones.  
13. Se continua realizando las conexiones de los racks. Ya están finalizadas las de planta cuarta. 
14. Se están disponiendo las diferentes embocaduras en los humidificadores hasta las rejillas 

situadas en las puertas de los armarios (solicitado por la ATC).  
 
Muestras 

 Se presenta muestra del pavimento cerámico a colocar en el hall principal de planta baja. 
 Se presentan varias muestras para el aplacado de madera que ira situado en el pasillo del 

patio interior en plantas tercera y cuarta, para ver qué color se asemeja más al existente.  
 Se presenta y decide el color del acabado de los diferentes armarios. Se escoge la referencia 

NCS S 0505-Y. Este mismo color se dispondrá también en los diferentes zócalos (excepto 
en pilares que irá con el mismo con el que este pintado el pilar).  

 
Incidencias  

 Se detecta durante la visita de obra que los paños de las mamparas divisorias entre los 
puestos de trabajo están desalineadas entre sí.  

 La ejecución del falso techo en el local 1 de planta baja no se está llevando a cabo tal y 
como está descrito en los planos del proyecto modificado, si no como estaba descrito en el 
proyecto inicial. Se acepta el error debido a las alturas de la obra y al retraso de esta, y se da 
instrucciones de que todo el perímetro del falso techo cuente con un vuelo de 30 cm. 

 El falso techo del local 2, comprendido entre el cortinero ejecutado y la fachada se ha 
realizado con placas de cartón yeso, cuando tendría que ser de placas metálicas. No se 
acepta y se ordena su modificación. 

 Se detecta un error de ejecución en un tabique de cartón yeso del local 1de planta baja que 
cierra el armario, en la zona de mostrador. Se ha construido desplazado 10 cm, la cual cosa 
hace que la cavidad del armario sea más grande y el espaciado del modulaje descrito en la 
documentación gráfica ya no sea válida. Se modificará por parte de la dirección de obra y se 
facilitará a la constructora. 

 En el mismo local se coloca un humectador en el armario equivocado, se da instrucciones de 
que se coloque en el que le corresponde.  

Resumen fotográfico 18.01.2016 

 

    Ejecución tabiques de cartón yeso, planta baja 

 

 

 Retirada de aplacado existente en zona de derribo 

 

Ejecución de falso techo continuo en locales 1 y 2 de planta baja

  

         Colocación de moqueta en despacho P4         Colocación de moqueta P3 
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Carriles guía de los diferentes módulos de archivos compactos. Se disponen espuma de poliuretano 

  

Guías de las puertas correderas sobre el pórtico metálico 

  

Pavimento vinílico colocado en la totalidad de la zona y protegido mediante plástico 

  

Salida cableado eléctrico de los cuadros        Puntos de luz dispuestos para diferentes elementos en FT

         

Conexión de racks en planta cuarta. Entrada al rack de cableado de voz y datos por pasahilos hasta 
regleta de conectores 

                

Ejecución de la parte interior de los diferentes armarios de guarda ropa y de humectación 
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    Humectador colocado y conectado a instalación eléctrica, voz y datos, fontanería y evacuación. 

  

 Muestra de conexión de offiblock         Conexión cableado a puesto de trabajo 

  

 Muestra de pavimento cerámico para hall principal  

 

Muestra de mampara de lavabos 

Resumen fotográfico 20.01.2016 

   

Colocación de puertas de vidrio en mamparas      Encuentro de dos paños de vidrio de mampara 

   

Se continua la construcción de falso techo continuo en locales de planta baja 

 
       Se continua la instalación de climatización. Distribución circuito frigorífico y 

canalizaciones, conexión a difusores etc. 
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Colocación de embocadura en humectador 

 

Mala ejecución de falso techo y de tabique 

Vista general de planta cuarta 

  

      Acopio módulos compactos   Carril guía enrasado con pavimento  

  

Mobiliario de las zonas de pausa/café (office) 

  

Mobiliario y equipamiento de cocina 

         
Cuadro eléctrico alimentado desde el SAI de planta baja y alimenta a cada rack de la sala técnica 

con doble línea. Se continua disponiendo en falso techo los diferentes puntos eléctricos 

 

Falso techo continuo en vez de placas metálicas 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 17 
De 25 a 31 de Enero de 2016

Resumen semanal 
1. Se ha finalizado la construcción de los tabiques de cartón yeso en la totalidad de la obra. 
2. Se están pintando los diferentes tabiques de cartón yeso en la totalidad de la obra.  
3. Se continúa ejecutando las mamparas en planta baja y planta primera, y se están colocando 

las puertas de los despachos en planta tercera. 
4. Se han colocado los vinilos en las mamparas de vidrio de planta cuarta. 
5. Se están finalizando los falsos techos de cartón yeso en los locales de planta baja y de los 

correspondientes voladizos. 
6. Se continúa con la colocación de la moqueta en planta primera.  
7. Se ha realizado el alicatado en los diferentes cuartos de limpieza,  con piezas de 20x20cm, a 

una altura de 1.40 m y una anchura de 1 m a cada lado del rincón, tal y como indicó la 
dirección facultativa en la anterior visita de obra. 

8. Se están colocando las puertas de madera.  
9. Se continúa ejecutando los diferentes armarios guarda ropa, de BIE y humectadores y se ha 

empezado a pintar y colocar las puertas (se aplica una sola mano de pintura). 
10. Se ha comenzado a colocar los zócalos en los tabiques de cartón yeso.  
11. El equipamiento de la cocina ya ha sido instalado. Se está llevando a cabo el montaje del 

diferente mobiliario de los offices y zonas de descanso.  
12. Se está colocando la parte inferior de los archivos compactos.  
13. En el acceso a los locales de planta baja se ha finalizado la ejecución de las rampas.  
14. Se está llevando a cabo el derribo de las divisorias de yeso laminado entre los locales de 

atención al público y el vestíbulo.  
15. Se está colocando el vinilo de protección solar en la fachada. 
16. La instalación de saneamiento se ha finalizado. 
17. Se continúa con la instalación de iluminación y colocación de controles lumínicos y 

detectores contra incendio en el falso techo.  
 
Muestras 

 Se presenta muestra del vinilo corporativo que se dispondrá en la fachada de planta baja. Se 
acepta el de referencia "077 Telemagenta". Se solicita muestra in situ.  

 Se presenta muestra de armario montado. 
 
Incidencias  

 A la ECOP no le gusta el pavimento cerámico escogido en la anterior visita de obra para su 
colocación en el vestíbulo del edificio. Esto a supuesto un problema ya que nos encontramos 
en una fecha muy próxima a la finalización de la obra, y la constructora tiene que encontrar 
un pavimento parecido al existente y que esté en stock.  

 Se en el momento de la visita de obra, se está realizando en el local 1 de planta baja la 
imprimación para la colocación de las placas de gres sobre el pavimento técnico sucio y sin 
anivelar.  Se detienen los trabajos por parte de la DF hasta que no esté el suelo técnico 
debidamente nivelado.  

  Se ejecuta replanteo de mobiliario en el local 1 de planta baja de forma errónea, debido a que 
se han cogido las medidas de los planos de la primera versión del proyecto modificado.  

  

Colocación de puertas en mamparas, alineación de vidrios y colocación de vinilos 

  

Enyesado de las juntas entre placas de los falsos techos continuos 

   

Imprimación de suelo técnico y colocación de moqueta en planta primera 
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Alicatado e instalación de saneamiento en zona 
de limpieza 

  

Pintado de puertas           Colocación de zócalos de DM 

  

       Equipamiento de zona de limpieza cocina      Equipamiento en cocina: horno, campana y plancha 

  

Enyesado de las juntas entre placas de los falsos techos continuos 

        

Montaje de mobiliario en office de P1   Montaje mobiliario en zona pausa/café P3 

 

Colocación de puertas 

 

Inicio de montaje de equipamiento en zona buffet 
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       Ejecución de rampa de acceso a local 1             Ejecución de rampa de acceso a local 2 

  

Enyesado de las juntas entre placas de los falsos techos continuos 

    

Se está llevando a cabo la colocación del vinilo de protección solar en las fachadas 

  

Se inicia el montaje de los módulos que conforman los archivos compactos  

  

 Conexión de luminarias a la instalación eléctrica   Los downlight se han colocado desalineados 

 

Conexión a tierra del equipamiento de cocina

 

Instalación de bomba de evacuación de aguas 
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Vista general del estado de la obra en planta cuarta 

  

Vista general del estado de la obra en planta tercera 

 

Replanteo de mostrador mal ejecutado en PB Imprimación con superficie sucia y 
desnivelada

 

Muestra vinilo que se situará en fachada Muestra de armario guarda ropa 

 

 
Croquis en sección del acceso a los locales de PB 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 18 
De 01 a 07 de Febrero de 2016

Resumen semanal 
1. Se continúa con la colocación de las puertas en los despachos de mampara. 
2. Se continúa realizando la alineación de los vidrios de mampara.  
3. Se está realizando la colocación de los vinilos en los vidrios de mampara en planta tercera 
4. Se ha finalizado el montaje de los diferentes módulos de los archivos compactos.  
5. Se ha finalizado la construcción de los falsos techos en la totalidad de la obra. 
6. Se ha construido un cajón de cartón yeso en la cocina que remata superiormente la campana 

extractora. 
7. Se está realizando la colocación del pavimento de gres en el local 1 de planta baja.  
8. Se están pintando todos los tabiques de cartón yeso en planta primera, y los zócalos de las 

diferentes plantas. 
9. Se están colocando las puertas en los diferentes armarios así como el pintado de estas. Los 

armarios de los dos locales de planta baja se continúan construyendo.  
10. Se ha finalizado la construcción de los armarios de guarda ropa, humidificadores y BIEs, 

únicamente queda pendiente la realización en la puerta del agujero donde se ubicará la rejilla 
para el humidificador. 

11. Se ha finalizado la colocación de los estores en planta cuarta y se están colocando en planta 
tercera. 

12. Se continúa montando el mobiliario en el office de planta primera.  
13. Se está colocando la señalética en los armarios de las BIE.   
14. Se continua la instalación eléctrica y conexión en los cuadros eléctricos. 
15. Se está llevando a cabo la instalación de iluminación, en planta tercera y cuarta ya han sido 

colocadas todas las luminarias que van suspendidas sobre los puestos de trabajo en los 
despachos y salas de reuniones. 

16. Se están realizando la colocación de los diferentes elementos de protección y seguridad, 
electricidad, voz y datos, tanto en el falso techo como en las diferentes compartimentaciones 
interiores.  

17. En la sala polivalente, se ha ejecutado la tarima y en el falso techo se ha colocado los 
soportes de los proyectores y los diferentes altavoces.  

18. Se está llevando a cabo las actividades de derribo de los tabiques en el vestíbulo principal de 
planta baja.  

 
Muestras 

 Se presenta diferentes muestras de piezas de pavimento cerámico que irá ubicado en el 
vestíbulo de planta baja.  

 Se presenta muestra del encuentro entre el perfil metálico y el tabique móvil de la sala 
polivalente en planta primera.  

 
Incidencias  

 Los muebles de buffet libre de ensalada, postres y bebidas instalados en cocina no se 
corresponden con las especificaciones y renders facilitados por el industrial, siendo estos 
diferentes a los ofertados.  

Resumen fotográfico 01.02.2016 

     

Pintado de paramentos verticales con colores corporativos de la ATC

    

      Armario guarda ropa y de humidificador finalizado        Armario para BIE finalizado 

      

Mecanismo de paño pulsador      Montaje de puerta, bisagras 
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Luminarias decorativas en zona de pausa/café Colocación luminarias suspendidas en despachos 

  

Colocación de enchufes y su conexión        Instalación de detector de humo óptico 

  

Colocación en falso techo de soporte para proyector y de los altavoces en las diferentes aulas y salas 
polivalentes de planta primera 

  

Montaje del mobiliario en el office de planta primera 

  

Montaje de archivos compactos finalizado 

 

Ejecución de tarima de madera en sala 
polivalente 

 

Ejecución cajón con cartón yeso como remate 
superior de campana extractora 
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BIE instal·lada, polsador y sirena  Humectador instalado, se ha colocado embocadura  

 Cámara de video vigilancia  

 
Perfil de encuentro de tabique móvil y 

mampara  

 

Ejecución cajón con cartón yeso como remate 
superior de campana extractora 

Resumen fotográfico 03.02.2016 

   

Mampara finalizada. Colocación de señalética BIE        Encuentro mampara con pilar inclinado 

  

 

Derribo de los tabiques pre existentes en el vestíbulo principal de planta baja. 
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Instalación sanitaria en zona de limpieza         Montaje de mobiliario finalizado en office 

   

Montaje de mobiliario en zonas de pausa/café finalizado 

   

Colocación de equipamiento en cocina finalizado  Muebles de buffet diferentes a los ofertados 

     

 

    
Construcción falso techo y voladizo finalizado   Corrección falso techo en local 2 

 

Pintado de la zona del comedor con los colores 
corporativos de la ATC 

 

Colocación de pavimento de gres en PB 
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Instalación de control de accesos. Mecanización de puertas para colocación de paño eléctrico 

  

Instalación de enchufes         Colocación y conexión caja Ackermann en suelo 

  

Instalación de calentador instantáneo   Colocación e instalación de acumulador de agua 

  

Instalación de equipo de aire acondicionado, de la marca Uniflair, y ejecución de refuerzo inferior 

   

Instalación y conexión en los diferentes cuadros eléctricos

 

Lector de tarjetas para control de accesos

 
Unidad interior existente, se reaprovecha como 

apoyo por si el equipo de aire falla entre en 
funcionamiento 
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 19 
De 08 a 14 de Febrero de 2016

Resumen semanal 
1. Se han finalizado todas las actividades en plantas tercera y cuarta. 
2. Se ha colocado el tabique móvil que divide las aulas de formación. 
3. Se ha procedido a modificar los dos muebles instalados en cocina y que no coincidían con las 

especificaciones facilitadas por el industrial en un principio. 
4. En planta baja se continúa con el derribo de los tabiques del vestíbulo y la construcción de la 

nueva geometría de los accesos a los locales.  
5. Se han colocado las puertas correderas en los accesos a los locales.  
6. Se están llevando a cabo el falso techo de los pórticos de acceso directo a los locales de PB.  
7. Se está realizando la instalación de iluminación en planta baja.  
8. Se está ejecutando el ascenso de pavimento en la zona donde se ha derribado los tabiques 

preexistentes del vestíbulo principal, para que quede al mismo nivel que el resto.  

Repasos: a medida que se han ido finalizando las actividades en cada una de las plantas, se ha 
procedido a realizar la lista de repasos a pesar de que la obra no se hubiese finalizado todavía, para 
poder facilitárselo a la constructora y realizara cuanto antes las correcciones correspondientes. Una 
vez realizados las correcciones, se realizará acta de finalización de repasos y posteriormente el acta 
de ocupación por plantas. Los repasos se iniciarán el día 09.02.2016 por la planta cuarta. (Se 
adjuntan todas las actas de repasos elaboradas).    

   

Se continúa con la instalación de iluminación en planta primera. En los voladizos del falso techo del 
local 1, se dispone una tira de led, tal y como está especificado en el proyecto.  

 

  
Colocación mecanismo de puerta corredera    Agujeros en pavimento para el paso de cableado 

Resumen fotográfico 08.02.2016 
 

  

Construcción de la nueva geometría del vestíbulo, 
mediante placas de cartón yeso con una altura libre de 2.50 m. Se dispondrá falso techo metálico y 
con el perímetro de placa fija de yeso laminado 

  
Señalética aulas de formación       Tarima y armario de mampara 
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Vista general planta primera 

  
Zona buffet libre 

  
Zona office 

  
  Zona de comedor       Barra y buffet 

 

 

   

   

Zona limpieza cocina, cocina y almacén 

   

   

Aulas de formación  
Tarima de madera          Tabique móvil.  
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Vista general planta tercera 

  

  

  

Zonas de trabajo abierto en planta tercera. Se ha quitado la protección de moqueta y queda pendiente 
la colocación del mobiliario, el cual lo gestiona la ATC con otra empresa adjudicataria. Para que 

dicha empresa pueda acceder a la obra, se realiza una acta de coordinación empresarial. 

   
 

   

   

Vista general de planta cuarta. Se ha quitado la protección de la moqueta. Queda pendiente la 
colocación del mobiliario y los vinilos de las mamparas de vidrio separadoras, ya que la ATC solicita  
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SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA OBRA Nº 19 
De 15 de Febrero a 29 de Marzo de 2016

Resumen semanal 
1. Paralelamente al montaje del mobiliario, se han ido mecanizando la totalidad de los puestos 

de trabajo.  
2. Se han continuado realizando las diferentes instalaciones en planta baja: iluminación, 

electricidad, etc. 
3. Se han montado los mostradores del local 1 de atención al público. 
4. Se ha ampliado el mostrado y desplazado los tornos a la posición descrita en proyecto. 
5. Se han finalizado los armarios en planta baja y colocado las rejillas en los armarios de 

humectación en la totalidad de las plantas. 
6. Se han dispuesto las barandillas en las rampas de acceso al local 2.  
7. Se han instalado los proyectores y pantallas de proyección en las aulas de formación. 

   

Pintado de vestíbulo     Colocación de barandillas en rampa 

  
Instalación de lámpara de led Lucibel Doble Cara      Pórtico de salida de local 1 

Resumen fotográfico  
 

  
 Montaje de mostrado en local 1  Instalación led lineal bajo retranqueo mostrador 

 . 

Colocación de rejilla en puerta del armario y embocadura en la salida del humectador 
  

    La ATC instala escáner y arco en el vestíbulo    Colocación de vinilo corporativo en la fachada 
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Montaje del mobiliario 

  

Refuerzo para sujeción de pantalla de proyección Aula de formació, tarima, mobiliario y pantalla 

  

        Mecanización de los puestos de trabajo   Montaje y colocación del diferente mobiliario 
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Obra finalizada. Resumen fotográfico 01.04.2015 
Planta baja 

    
  Vestíbulo principal      Sala de reuniones      Servicio médico     Despacho de coordinación 

       
  Zona de atención al público, local 2: dependencia de recaudación, registro      Zona de atención al público, local 1 

     

           Zona de atención al público, local 1: servicio de atención al contribuyente, presentación de documentos, información, cita previa 
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  Zona de atención al público, local 1: servicio de atención al contribuyente, presentación de documentos, información, cita previa 

Planta primera 

      
     Aulas polivalentes          Office                Zona de comedor 

       

         Zona de comedor             Buffet  
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   Zona de comedor     Máquinas de vending     Espacio de trabajo abierto 

Planta tercera 

      
       Espacio de trabajo abierto Sud Oeste    Pasillo, zona de espera       Espacio de trabajo Nord Este   Espacio de trabajo abierto Sud Oeste 

   

  Sala de reuniones           Espacio de trabajo abierto Nord Oeste 
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Planta cuarta 

    
       Despacho directora ATC        Despacho interior    Espacio de trabajo abierto Nord oeste 

    
          Sala interior    Espacio de trabajo abierto Sud Oeste        Despacho interior        Zona de reprografía 

        
   Zona pausa/café           Espacio de trabajo inspectores 
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NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents Agència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnic representant 

Eva Soneiro Miranda 

 Infraestructures.cat Tècnic representant 

 - Direcció d’Obra 

 
- Direcció d’Execució 

 

Lluís Aguilar Salvador - Coordinació de Seguretat i Salut 

 ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Cap d’Obra 

 Responsable instal·lacions 

Raúl Miguel GETYNSA-PAYMA SL Tècnic representant 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

- 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

- - - - --
 
2. INFORMACIÓ 

 

2.1. Comunicats 
 

2.1.1. Avaluació econòmica necessitats Agència Tributària de Catalunya 
La Direcció d’Obra presenta el document resum amb la valoració preliminar de les peticions i modificacions realitzades per part de 
la Propietat sobre el Projecte inicial, que recull també les recomanacions de diferents entitats (CTTI, Mossos d’Esquadra, etc.). 
L’avaluació té en compte els canvis de distribució demanats per l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant ATC), així com 
l’eliminació de diversos elements d’acabat. Aquestes modificacions comprenen, a grans trets, els següents aspectes: 

El·liminació de cel rasos i les seves estructures de suport a la Planta Baixa. 
Ampliació d’accés a traster del Soterrani -1. 
Implementació de control d’accessos. 
Noves mampares per a distribució de despatxos. 
Modificacions de la instal·lació de climatització com a conseqüència de la variació de la distribució (Planta 3a i 4a). 
Modificacions de la instal·lació de detecció d’incendis com a conseqüència de la variació de la distribució (Planta 3a i 4a). 

A més, des de la Direcció General de Patrimoni es demana la valoració dels següents aspectes: 
Millora de la insonorització de les cabines dels banys. Actualment les mampares no arriben al sostre. 
La DO proposa la col·locació d’un perfil perimetral d’alumini que permeti el suport d’una placa de cel ras fono absorbent. 
Possibilitat d’incorporació de regulació lumínica als despatxos i sales de reunions. 
La DF en desaconsella la seva implantació, doncs no representa un estalvi i/o millora de funcionament significatiu per a l’ús al 
que es vol destinar. 
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Implantació de sistema d’humidificació al servei de climatització existent. 
La DF i els tècnics de l’empresa constructora realitzen una inspecció a les dues UTA de la coberta. 
L’opció més factible sembla la de connectar els humidificadors als muntants de distribució de cada una de les dues UTA. 
Es realitzarà un disseny preliminar i se’n valorarà el cost. 
Segons recomanacions de l’ICAEN a l’ATC, es realitza la consulta sobre el tipus de mecanisme de posada en marxa del sistema 
de renovació de l’aire (programat, CO2, etc.). 
El responsable d’instal·lacions de la Contracta farà la consulta pertinent. 
La ubicació dels diferents elements del sistema de gestió de cues, es realitzarà de forma acordada entre els responsables del 
CTTI i la DF. 
Es demana la presentació d’algunes mostres per escollir el tipus i acabat del paviment. La DF reunirà un ventall de mostres que 
compleixin els requeriments tècnics prescrits en Projecte i les presentarà als representants de l’ATC, dins del marge econòmic 
que el pressupost de l’Obra permet.  

 

2.1.2. Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents 
Es realitza reunió amb la presència del responsable de les instal·lacions de la Contracta, el tècnic inspector del Laboratori i la DF, 
per tal de fixar els paràmetres a verificar de la instal·lació de climatització existent: 

Comprovació de l’existència del servei descrit a la documentació gràfica, així com del seu funcionament general. 
Els paràmetres a mesurar seran, sense ser aquest llistat limitatiu: 

Velocitats. 
Cabals. 
Temperatures. 
% Humitat. 

Es demana també al tècnic representant del Laboratori, la comunicació de situacions fora de normativa d’aquesta i resta de les 
instal·lacions que s’inspeccionin. 
L’informe final haurà de permetre la ràpida identificació dels possibles punts amb defectes i la seva ubicació dins dels espais 
que haurà d’ocupar l’ATC. 

Per altra banda, per tal de dur a terme la comprovació del funcionament del sistema de detecció i extinció d’incendis, el Laboratori 
demana la col·laboració de l’empresa encarregada del manteniment del mateix. 
S’acorda que l’empresa constructora gestionarà la petició de l’assistència a l’Equip de Coordinació d’Obres Privatives (ECOP). 
Veure punt “4.1 Seguiment del control”. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació per planta
Escomesa sanejament   Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
20150921 VALORACIÓ ECONÒMICA MODIFICACIONS DO 21.09.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
Sense incidències. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -

 
3.3. Planning i seguiment 

Un cop confirmada la possibilitat d’ocupar el solar annex, per part de la Contracta, i previstos els accessos a l’Obra, tant de 
personal com de material de forma conjunta entre l’empresa constructora, els gestors de l’edifici i la Coordinació de Seguretat i 
Salut, es preveu l’inici de les feines d’enderroc per al proper dilluns dia 28.09.2015. 
Les feines s’iniciaran per la Planta 4a. 
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4. CONTROL DE QUALITAT 
 

4.1. Seguiment del control 
En data d’avui s’inicien les proves de funcionament del sistema de climatització existent a les dependències a ocupar per l’Agència 
Tributària de Catalunya. 
S’esperen resultats per la setmana del 28.09-02.10.2015. 
S’acorda que la Contracta es posi en contacte amb l’ECOP, per tal de gestionar l’assistència al Laboratori de l’Obra, per part de 
l’equip de manteniment de l’edifici,  a les proves de verificació de funcionament de les instal·lacions contra incendis; i realitzar-les 
de forma conjunta. 
 

4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
- -  

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

-  
 

6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
Valoració preliminar DO 21.09.2015 - 

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-   

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25€
  

PEM variacions projecte (EN ESTUDI) 134.095,14€
PEM preus contradictoris 0,00€
PEM ampliacions pressupost 0,00€
  

TOTAL PEM FINAL OBRA (EN ESTUDI) 2.471.276,39€
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraeestructures.cat 

& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 02 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 28.09.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnic representant 

Eva Soneiro Miranda 

Javier Fernández Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

David Sáez 

 Infraestructures.cat Tècnic representant 

 - Direcció d’Obra 

 
- Direcció d’Execució 

 

 ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Cap d’Obra 

 Responsable instal·lacions 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº1. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

DO Implantació de sistema d’humidificació al servei de 
climatització existent 21.09.2015 01.10.2015   

ECOP 
Confirmació d’assistència per part del Laboratori a l’ECOP 
perquè l’empresa encarregada del sistema de detecció i 
extinció d’incendis participi en la comprovació del sistema 

21.09.2015    

 
2. INFORMACIÓ 

 

2.1. Comunicats 
 

2.1.1. Veu, dades i comunicacions 
Referent a les necessitats comunicades per part de la Direcció General de Patrimoni: 

Gestió de cues. Resta pendent per part de l’ATC la tria del sistema que el conformarà (pantalles generals, panells lluminosos, 
etc.), així com el model de marcadors i el tipus de dispensadors de tiquets. 
Els panells informatius els aportarà l’empresa contractada per part del CTTI. Dins de les tasques d’obra, només es realitzaran 
les preinstal·lacions pertinents. 
Resta pendent per part de l’ATC l’adjudicació d’aquest equipament. Un cop adjudicat, s’acorda realitzar una reunió conjunta 
entre els responsables del CTTI i la DF per tal de decidir-ne la seva ubicació. Segons el CTTI el termini previst per a la reunió és 
de 2 setmanes. 

Segons petició dels responsables del CTTI, els punts de treball comptaran amb les següents preses (dades/SAI/BT): 
A la planta baixa els llocs de treball disposaran de 9 preses (3/3/3). 
Als despatxos, aquests punts de treball es disposaran en taula amb distribució 4/2/0. 
Als despatxos representatius, a més, hi haurà 2 preses de Baixa Tensió a paret. 

Els nous altaveus que es col·locaran seran com els existents, encastats al fals sostre. 
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2.1.2. Instal·lació d’humidificació 
Es comunica per part de la Direcció General de Patrimoni que a partir de l’any 2018 la planta 2a de l’edifici s’incorporarà als espais 
destinats a l’Agència Tributària de Catalunya. 
La DF prepararà un estudi informatiu valorat, de les diverses opcions per a la humidificació de l’edifici, el qual serà lliurat a la 
Propietat. 

 

2.1.3. Instal·lacions 
Des de la Contracta i la DF s’està realitzant l’avaluació del pressupost d’instal·lacions. Fins al moment, no han aparegut desviacions 
econòmiques significatives. 
Es confirma a l’ATC que el tipus de mecanisme de posada en marxa del sistema de renovació de l’aire no és per detecció de CO2. 

 

2.1.4. Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents 
En data 25.09.2015, el Laboratori comunica un avançament de resultats a la DE, abans de l’entrega de l’Informe Final, que es 
relaciona a continuació: 

Funcionament en general correcte de la instal·lació, registrant però algunes temperatures altes al perímetre de façana de mur 
cortina. 
El responsable d’instal·lacions de la Contracta informa que els recuperadors entàlpics no es troben en funcionament. Per tant, 
en aquests moments es renova el 100% de l’aire, amb el conseqüent cos energètic. 

Paral·lelament, la Contracta indica que, havent realitzat la petició per escrit, no es té resposta de l’ECOP referent a l’assistència de 
l’equip mantenidor per a dur a terme la comprovació del sistema de detecció i extinció d’incendis. Es dóna instrucció explícita que 
aquests hi assisteixin. Si es continua sense rebre resposta, es remetrà a la Propietat perquè ho gestioni directament. 

 

2.1.5. Altres temes 
Des de l’empresa adjudicatària es planteja la problemàtica del soroll que es genera en els baixants. S’observa que la instal·lació de 
sanejament està executada amb tub multicapa, per la qual cosa no hauria de ser excessivament sorollosa. 

Caldrà estudiar si la problemàtica procedeix de defectes en el tractament de possibles ponts acústics. 
Un cop verificat, es proposarà una solució tècnica per a resoldre aquesta problemàtica. 

La DF prepararà un ventall de mostres de paviment que compleixin els requeriments tècnics prescrits en Projecte, les valorarà 
econòmicament i les presentarà als representants de l’ATC per procedir-ne a la tria. 

 

2.1.6. Estat general 
S’han iniciat les feines d’adequació per la planta 4a de l’edifici, principalment les d’enderroc de l’envà separador de cartró-guix. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig   Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació per planta
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia   Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
20150921 VALORACIÓ ECONÒMICA MODIFICACIONS DO 21.09.2015
20150921 CARACTERÍSTIQUES DE PAVIMENTS INFRA 21.09.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
Sense incidències. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -

 
3.3. Planning i seguiment 

Sense incidències 
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4. CONTROL DE QUALITAT 
 

4.1. Seguiment del control 
Se segueixen portant a terme les feines relacionades amb les proves de funcionament del sistema de climatització existent, les 
quals estan previstes que finalitzin avui dia 28.09.2015. 
Veure punt “2.1.4 Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents” 
No s’han realitzat encara les proves de funcionament del sistema de detecció i extinció d’incendis perquè no s’ha rebut resposta de 
l’ECOP sobre l’assistència de l’equip mantenidor de la instal·lació. Es donen instruccions perquè s’insti que aquests hi assisteixin. Si 
es continua sense rebre resposta, es remetrà a la Propietat perquè ho gestioni directament. 
Veure punt “2.1.4 Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents” 
 

4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
CLIMATITZACIÓ INFORME FINAL D’IDENTIFICACIÓ I UBICACIÓ DE 

PUNTS AMB DEFECTES DE LA INSTAL·LACIÓ 
- 

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT MOQUETA 28.09.2015   
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració preliminar DO 21.09.2015 - 
 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-   
 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25
  

PEM variacions projecte (EN ESTUDI) 134.095,14
PEM preus contradictoris 0,00
PEM ampliacions pressupost 0,00
  

TOTAL PEM FINAL OBRA (EN ESTUDI) 2.471.276,39
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 

& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 03 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 05.10.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet DDirecció General de Patrimoni Tècnic representant 

David Sáez 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 -- Direcció d’Obra 

 

- Direcció d’Execució  

 

 ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Cap d’Obra 

 Responsable instal·lacions 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº2. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

DO Implantació de sistema d’humidificació al servei de 
climatització existent 21.09.2015 08.10.2015   

ECOP 
Confirmació d’assistència per part del Laboratori a l’ECOP 
perquè l’empresa encarregada del sistema de detecció i 
extinció d’incendis participi en la comprovació del sistema 

21.09.2015  002.10.2015 

 
2. INFORMACIÓ 

 

2.1. Comunicats 
 

2.1.1. Necessitats de l’Agència Tributària de Catalunya 
L’Agència Tributària de Catalunya i la Direcció General de Patrimoni comuniquen que el dijous dia 08.10.2015 mantindran una 
reunió de direcció, en la qual hauran de decidir sobre els següents temes de l’obra: 

Insonorització de cabines de bany. La DO proposa i presenta les següents opcions: 
Modificació de l’alçada del fals sostre existent, abaixant la cota d’aquest i col·locant un davantal de plaques de cartró-guix, 

sense recolzament sobre les mampares, des de l’alçada d’aquestes fins al sostre existent. L’estructura de suport de la solució 
estarà ancorada al forjat existent. 

Mateix sistema que l’anteriorment desenvolupat, sense modificació de l’alçada del fals sostre existent i col·locació d’un 
tancament vertical de plaques fenòliques per tancar l’espai. 

Es valoraran econòmicament les opcions i es presentaran per a procedir-ne a la tria. 
Paviments. Es demana a la DO un llistat i mostres per a poder procedir a la tria de paviments, descartant el de moqueta 
convencional. Així doncs, es consideraran del tipus flocat i vinílic, dels quals es presentaran mostres i especificacions 
tècniques, incidint principalment en els criteris d’acústica i conductivitat elèctrica exigits. 
Es valoraran econòmicament les opcions i es presentaran a la Propietat. 
La Direcció General de Patrimoni demana els plànols modificats de projecte a la DO per a presentar-los a la reunió. 
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2.1.2. Veu, dades i comunicacions 
Es demana a la DO que lliuri al representant de l’ATC els plànols modificats d’instal·lacions de veu i dades. 
El representant del CTTI demana a l’empresa constructora una previsió de dates d’accés a la sala tècnica per iniciar la instal·lació 
de comunicacions. Se li transmet que, segons calendari actualitzat, serà cap a la segona quinzena del mes de gener de 2016. 
Estan previstes dues línies de veu i dades, la instal·lació de les quals, des de l’exterior fins a la sala tècnica, serà realitzada per les 
dues empreses que es té previst contractar. El CTTI aportarà un contacte de les empreses subministradores per tal de coordinar 
entre les mateixes, el CTTI i la DF, el traçat a seguir de les línies des de l’escomesa fins a la sala tècnica. 
Gestió de cues. En data de redacció de la present Acta, resta pendent d’aprovació per part de la Propietat la tria del sistema a 
emprar. S’indiquen les opcions següents: 

Un cop aprovada la tria del sistema per part de la Propietat, la DO podrà fer proposta de la localització de l’equipament que el 
conforma. 
Si no s’escull el sistema, la DO confeccionarà una proposta per a l’elecció del més idoni, l’equipament que el conforma, així com 
la distribució de pantalles, la senyalètica, el grafiat de números de taula i d’altres elements. 

Un cop es disposi d’una proposta, s’entregarà al tècnic representant del CTTI perquè la verifiqui i aporti les consideracions 
oportunes, així com els requeriments tècnics necessaris per a poder dur a terme la implantació global del sistema. 
La tria i disseny de l’equipament tindrà en compte criteris d’accessibilitat per als usuaris. 

2.1.3. Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents 
Referent a la instal·lació de detecció i extinció d’incendis, l’equip que s’encarrega del seu manteniment va transmetre a la Contracta 
que li aportarà l’històric d’incidències del sistema i la matriu de programació, per verificar si aquest està totalment operatiu i sense 
incidències. Segons indica el responsable d’instal·lacions de l’empresa adjudicatària, aquesta documentació s’entregarà 
imminentment. 
Resta pendent per part del Laboratori l’informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes de la instal·lació de 
climatització. Les que siguin detectades es remetran a la Propietat perquè dugui a terme les accions correctives oportunes. 

2.1.4. Instal·lació d’humidificació 
La DO va presentar un informe amb dues opcions per a la implantació del sistema d’humidificació a la Propietat. D’altra banda, 
aquesta mateixa va aportar una tercera, composada per un sistema de màquines autònomes que aporten directament vapor 
d’aigua a l’entorn sense necessitat de conductes.  
Es programarà una reunió conjunta entre la DF i l’enginyer del Departament, per tal d’arribar a un consens en la tria d’una de les 
opcions esmentades, o si s’escau procedir a la elecció d’un altre sistema, que sigui més adequat tan tècnica com econòmicament. 
Es tindrà en compte en la tria final del sistema, les especificacions tècniques referents a la autonomia dels aparells, a la seva gestió 
remota i al seu consum energètic. 

2.1.5. Instal·lació d’electricitat de baixa tensió 
Segons previsions del representant d’instal·lacions de la Contracta, la potència prevista, incloent l’avaluació realitzada per a la 
instal·lació del sistema d’humidificació, és d’aproximadament de 733kW, sent la potència contractada existent de 951kW, resultant 
així un marge d’un 30%. 
Per tal de donar servei a les plantes a ocupar per l’ATC, caldria realitzar el descàrrec de la instal·lació existent que disposa de 
tensió. Això implicaria haver de realitzar aquestes feines en horaris concrets per a evitar talls de subministrament. 
Per a evitar aquest cas, des de l’empresa constructora es proposa realitzar la instal·lació des de l’interruptor de capçalera existent, 
de 250A, els quals permeten la contractació de fins a 150kW, que es preveu suficient per a cada una de les plantes. 
Aquesta proposta s’haurà de consultar i verificar amb un tècnic de la companyia elèctrica, ja que l’existència d’un interruptor de 
capçalera en una escomesa directa no és una solució habitual. L’ATC aportarà el contacte del seu gestor de l’empresa 
subministradora, ENDESA, per tal que l’empresa adjudicatària pugui fer les consultes esmentades en aquest punt. 
Es consultarà també si es pot realitzar una unificació de comptadors en un d’únic, amb 4 lectors de consum. 

2.1.6. Instal·lació de climatització 
Degut a l’augment de càrrega tèrmica d’espais de la planta 4a, fruït de la nova distribució interior de despatxos, s’haurà de preveure 
la col·locació de noves unitats interiors per a poder satisfer les necessitats ambientals. 
La DF acorda amb el representant d’instal·lacions de la Contracta que aquest aportarà un estudi de càrregues tèrmiques dels 
espais comuns, que actualment quedarien sense climatitzar a causa de la redistribució de màquines i del nou programa funcional, 
per a conèixer el nou nombre i cost de les màquines necessàries. 
S’estableix que els equips existents que s’hagin de desmuntar i no siguin reaprofitables es duran directament a la deixalleria. 

2.1.7. Altres instal·lacions 
El representant d’instal·lacions transmet a la DF una proposta de control d’enllumenat dels despatxos mitjançant la col·locació de 
dos interruptors (un per downlights i l’altre per fluorescents) i un detector de presència, el qual actuarà en situacions d’absència. Es 
valorarà econòmicament aquesta opció d’estalvi energètic. 
La Contracta fa menció de l’absència del sistema de càmeres de seguretat en els amidaments de projecte (càmeres, 
videogravadors, etc.). La DE procedirà a la verificació d’aquest punt. 
Caldrà especificar en la documentació gràfica de projecte la localització de les càmeres de seguretat. Aquestes s’hauran d’ubicar 
de tal forma que mostrin l’accés a la sala tècnica, juntament amb la resta dels locals de planta baixa. Segons el Departament, el 
sistema de càmeres de seguretat enregistra les imatges a un disc físic situat en el mateix recinte de l’ATC que es gestiona de forma 
externa. 

2.1.8. Altres temes 
L’ATC planteja les següents qüestions:  

Nombre de places reservades per a bicicletes amb les que compta l’edifici, per si serà necessari o no preveure’n la seva 
ampliació. Es farà consulta a l’ECOP perquè en comprovi el nombre existent. 
L’ATC demana a la DO l’especificació dels elements i instal·lacions amb els que comptarà el menjador. 

Referent a la problemàtica del soroll dels baixants, la DF i la Contracta estudiaran si procedeix de defectes en el tractament de 
possibles ponts acústics o a d’altres causes i un cop verificat, es procedirà a la seva resolució. 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de presentar l’informe d’estat de les preexistències en els espais objecte de l’Obra. 
La DE dóna instruccions a la Contracta perquè gestioni la realització de proves de càrrega en els falsos sostres existents. 
L’empresa adjudicatària informa que s’han demanat mostres de paviments de moqueta i PVC. 
La DO proporcionarà a la Contracta l’última versió de plànols de cotes en suport informàtic. 
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2.1.9. Estat general 
S’estan duent a terme les tasques d’enderroc d’envans separadors de les plantes 1a, 3a i 4a. 
Durant aquesta setmana s’iniciaran les feines de replanteig dels nous tancaments de cartró-guix, les quals hauran de ser aprovades 
per la DF. 
L’ATC informa a la DF que tots els trasters, que són objecte de l’Obra, ja són de la seva propietat. Durant la visita, s’acorda amb la 
DF el següent: 

En els 4 trasters de la planta soterrani -2, zona nord, existien discrepàncies entre els plànols i la realitat respecte als envans 
separadors. S’acorda que s’enderrocaran dues de les parets existents per tal de configurar l’espai com a 2 únics trasters de 
6,70m de longitud, tal i com està previst en Projecte. 
Les portes afectades per les noves distribucions dels trasters no es desmuntaran; se’ls hi trauran les manetes i pany i seran 
inaccessibles. 
Es dóna instrucció a la Contracta que la porta que s’ha de modificar serà de doble fulla i tindrà les mides mínimes perquè hi 
passi un transpalet de transport. 
Es mantindran en tots els trasters les reixetes de ventilació existents. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació per planta
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
20150921 VALORACIÓ ECONÒMICA MODIFICACIONS DO 21.09.2015
20150921 CARACTERÍSTIQUES DE PAVIMENTS INFRA 21.09.2015
20150930 SOL·LICITUD MODIFICACIÓ PROJECTE D’OBRES ATC 30.09.2015
20151001 INFORME HUMIDIFICACIÓ I BANYS DO 01.10.2015
20151001 PROPOSTA SISTEMA HUMIDIFICACIÓ ALTERNATIU INFRA 01.10.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
Sense incidències. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -

 
3.3. Planning i seguiment 

Sense incidències 
 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Resta pendent rebre l’històric d’incidències del sistema i la matriu de programació de la instal·lació de detecció i extinció d’incendis 
per verificar el seu correcte funcionament. 
Veure punt “2.1.3 Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents” 
Manca l’informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes de la instal·lació de climatització. 
Veure punt “2.1.3 Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents” 
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Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
CLIMATITZACIÓ INFORME FINAL D’IDENTIFICACIÓ I UBICACIÓ DE 

PUNTS AMB DEFECTES DE LA INSTAL·LACIÓ 
- 

INCENDIS HISTÒRIC D’INCIDÈNCIES I MATRIU DE 
PROGRAMACIÓ 

- 

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT VINÍLIC 05.10.2015 07.10.2015   
 
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració preliminar DO 21.09.2015 134.095,14 -  
Previsió instal·lació d’humificadors 01.10.2015 45.000,00  

Arranjament de banys 01.10.2015 31.800,00  
 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25
  

PEM variacions projecte (EN ESTUDI) 210.895,14
PEM preus contradictoris 0,00
PEM ampliacions pressupost 0,00
  

TOTAL PEM FINAL OBRA (EN ESTUDI) 2.548.076,39
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA  
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 04 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 14.10.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnic representant 

Eva Soneiro Miranda 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 Responsable instal·lacions 

Natàlia Carballo Ayuso 
Getinsa – Payma SL Tècnic representant 

José Luis Ruiz 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº3. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

DO Implantació de sistema d’humidificació al servei de 
climatització existent 21.09.2015 19.10.2015   

ECOP 
Confirmació d’assistència per part del Laboratori a l’ECOP 
perquè l’empresa encarregada del sistema de detecció i 
extinció d’incendis participi en la comprovació del sistema 

21.09.2015  002.10.2015 

CONTRACTA Històric d’incidències del sistema i matriu de programació de 
la instal·lació de detecció i extinció d’incendis 05.10.2015    

CONTRACTA Consultes a la companyia elèctrica relacionades amb 
l’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent 05.10.2015    

CONTRACTA Estudi de càrregues tèrmiques dels espais comuns sense 
climatitzar degut a la nova distribució d’espais. 05.10.2015    

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra 05.10.2015    

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

2.1.1. Necessitats de l’Agència Tributària de Catalunya 
En la reunió de direcció mantinguda el passat dia 08.10.2015, l’Agència Tributària de Catalunya i la Direcció General de Patrimoni 
comuniquen la presa de decisions sobre els següents temes de l’obra: 

Insonorització de cabines de bany. S’escull l’opció d’adaptació de les cabines existents mitjançant un davantal de doble placa 
de cartró-guix fins al fals sostre des de les mampares existents. L’estructura de suport de la solució estarà ancorada al forjat 
existent. 
L’ATC notificarà a l’ECOP la proposta d’implantació d’aquesta opció per al seu coneixement. 
Paviments. A la zona d’oficines. tria del paviment flocat tipus Flotex de la casa Forbo, previst de projecte, i del tipus vinílic per a 
les zones de menjador, office, manteniment, etc. 
Resta pendent la tria del color del de tipus flocat per part de l’ATC, la qual indica que intentarà donar resposta el proper dilluns 
dia 19.10.2015 per poder procedir a realitzar la comanda d’aquest. 

2.1.2. Compartimentació interior vertical 
La Contracta comenta a la DF que, segons el subministrador, la secció dels perfils dels envans de cartró-guix no són apropiats per 
a les alçades dels espais de les plantes 4a, 3a i 1a, així com els de planta baixa, de major altura. 
L’empresa adjudicatària realitza la proposta d’augmentar la secció d’aquests perfils per arribar a les alçades dels espais descrits. 
La DE demana a la Contracta que en faci una valoració econòmica. 
La DF indica que les plaques no poden arribar al forjat existent, ja que la cambra interior del cel ras no es pot compartimentar 
perquè realitza la funció de retorn per plènum de la climatització. 
La DF estudiarà opcions alternatives, demanant també a la Contracta l’assistència d’un representant de l’empresa subministradora 
a l’Obra per tal d’arribar a una solució respecte a aquests punts. 

2.1.3. Compartimentació interior horitzontal 
La DE realitza inspecció visual dels falsos sostres existents juntament amb els representants del Laboratori per definir in situ on es 
duran a terme les proves de càrrega. 
Veure punt “4.1 Seguiment de control”. 

2.1.4. Veu, dades i comunicacions 
L’ATC demana al CTTI que realitzi un projecte per a la implantació del sistema de gestió de cues, que es comunicarà a la DF perquè 
en pugui fer proposta i s’integri així dins del projecte. 

2.1.5. Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents 
Resta pendent rebre l’històric d’incidències del sistema i la matriu de programació de la instal·lació de detecció i extinció d’incendis, 
per verificar si aquesta està totalment operativa i sense incidències. 
S’insta al responsable d’instal·lacions de la Contracta que ho reclami d’urgència a l’equip mantenidor de la instal·lació. 
Es rep per part del Laboratori un avançament de l’Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes de la instal·lació de 
climatització. La DE indica que s’hi haurà d’afegir els defectes dels recuperadors entàlpics que no funcionen. 
Veure punt “4.1 Seguiment de control”. 

2.1.6. Instal·lació d’humidificació 
Durant la reunió de direcció mantinguda el passat dia 08.10.2015 entre l’Agència Tributària de Catalunya i la Direcció General de 
Patrimoni es va decidir que el sistema d’humidificadors serà per injecció de vapor directament a l’ambient. 
La Propietat demana al responsable d’instal·lacions de la Contracta que procedeixi a valorar econòmicament la implantació 
d’aquest tipus de sistema. S’estudiarà i validarà aquesta proposta durant la visita d’obra del proper dilluns dia 19.10.2015. 

2.1.7. Instal·lació d’electricitat de baixa tensió 
L’ATC aporta el contacte del seu gestor de l’empresa subministradora, ENDESA, per tal que l’empresa adjudicatària pugui fer les 
consultes relacionades amb l’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió. 

2.1.8. Instal·lació de climatització 
La Direcció General de Patrimoni proposa un sistema alternatiu al d’una màquina de climatització per a cada despatx, en el qual 
cadascuna d’elles servirà a 3 despatxos, instal·lant comportes autoregulables. Es valorarà econòmicament la repercussió d’aquesta 
solució. 
Resta pendent l’estudi de càrregues tèrmiques dels espais comuns, que actualment quedarien sense climatitzar a causa de la 
redistribució de màquines i del nou programa funcional. La DE recorda a la Contracta la urgència de comptar amb aquestes dades. 

2.1.9. Altres temes 
L’ATC planteja qüestions sobre la senyalètica i la imatge corporativa i demana a la DO una proposta gràfica de la implantació 
d’aquesta en els diversos espais. 
La DF recorda a la Contracta la urgència de presentar l’informe d’estat de les preexistències en els espais objecte de l’Obra. 
La Direcció General de Patrimoni indica als assistents que hi ha diverses partides d’obra del pressupost que són susceptibles 
d’eliminació i que repercuteixen en un estalvi econòmic (escalfadors elèctrics office, cel ras vestíbul, filtres solars a les façanes, etc). 
Un cop estiguin completament definides es procedirà per part de la DF al seu estudi i si així s’escau a la seva eliminació. 
La Contracta es posarà en contacte amb l’ECOP per demanar la documentació gràfica de final d’obra dels alçats de l’edifici perquè 
la DO estudiï i valori econòmicament la col·locació de filtres solars únicament en les façanes on hi siguin necessaris. 
Resta pendent consulta a l’ECOP per a esbrinar el nombre de places reservades per a bicicletes, per si serà necessari o no 
preveure’n la seva ampliació. 
L’ATC manifesta que voldria començar a muntar prestatges en punts concrets i localitzats dels trasters de la plantes soterrani durant 
el proper mes de novembre. La DF indica que aquesta tasca s’haurà de fer amb les feines totalment acabades en aquests espais i 
que quan s’acostin les dates, s’indicarà quan es pot dur a terme. 

2.1.10.Estat general 
La Contracta indica que s’han donat per acabats els enderrocs a les plantes 1a, 3a i 4a, restant únicament pendents els de la planta 
baixa degut a la seva sensibilitat d’execució. 
A data de redacció de la present Acta encara no hi ha replanteig per a comprovar. 
En el moment de la visita d’Obra no s’està duent a terme cap activitat a l’Obra. 
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Durant la visita a la planta 4a s’aprecia en el forjat l’existència d’una junta de dilatació, perpendicular a la direcció en que se situaran 
els rails de sustentació dels arxius. La DF indica a la Contracta que es posi en contacte amb l’ECOP per demanar els plànols de final 
d’obra d’estructura de l’edifici per estudiar aquest tema i dissenyar una solució pels recolzaments. 

2.1.11.Definició i valoració de variacions de projecte 
Per tal de definir de forma definitiva les actuacions a dur a terme i el seu cost, es convoca una reunió econòmica el proper dilluns dia 
19.10.2015 a l’Obra, on es decidirà quines actuacions necessita executar l’ATC i poder fixar les solucions i el cost corresponents. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació per planta
Escomesa sanejament   Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
20150930 SOL·LICITUD MODIFICACIÓ PROJECTE D’OBRES ATC 30.09.2015
20151001 INFORME HUMIDIFICACIÓ I BANYS DO 01.10.2015
20151001 PROPOSTA SISTEMA HUMIDIFICACIÓ ALTERNATIU INFRA 01.10.2015
20151007 INFORME DE BANYS -VERSIÓ 2- DO 07.10.2015
20151007 PLÀNOLS MODIFICATS DE VEU I DADES DO 07.10.2015
20151014 AVANÇAMENT INFORME FINAL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ LABORATORI 14.10.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
Han finalitzat els enderrocs al conjunt de plantes, a excepció de la planta baixa degut a la seva sensibilitat. 
L’empresa adjudicatària indica que la setmana que ve s’iniciaran les tasques de construcció dels envans divisoris de cartró-guix. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -

 
3.3. Planning i seguiment 

La representant d’Infraestructures.cat indica a la Contracta que li haurà de proporcionar un pla de treballs actualitzat detallat per 
plantes de totes les activitats. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Resta pendent rebre l’històric d’incidències del sistema i la matriu de programació de la instal·lació de detecció i extinció d’incendis 
per verificar el seu correcte funcionament. 
Veure punt “2.1.5 Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents” 
En data 14.10.2015, abans de la visita d’obra, el Laboratori tramet un avançament de l’Informe final d’identificació i ubicació de 
punts amb defectes de la instal·lació de climatització. La DE procedeix al seu repàs i indica que hi hauran de sortir reflectides les 
mancances i defectes dels recuperadors entàlpics que no funcionen. 
La DE dóna instruccions al Laboratori perquè emprengui les gestions necessàries per a la realització de proves de càrrega en els 
falsos sostres existents, seguint les directrius marcades en els Protocol d’inspecció i verificació de cels rasos publicat per 
Infraestructures.cat. Es consideren els següents aspectes: 

Durant la visita es defineix que es realitzarà una prova de càrrega per planta (Plantes baixa, 1a, 3a i 4a). Es fa inspecció visual 
dels falsos sostres existents i s’indica al Laboratori on es faran les proves. 
La Contracta comenta que s’haurien d’iniciar per la planta 4a per no crear interferències amb les obres. 

Es repassa el Pla de Control de Qualitat de l’Obra i es decideix que es realitzaran els següents assajos: 
Assaig de lliscament de paviments. 
Assaig d’unions metàl·liques a les estructures de sustentació dels arxius, formades per perfils laminats IPE. 
El Laboratori farà una proposta de control de tot el conjunt d’instal·lacions, incloent la nova instal·lació d’humidificació. 
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4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
CLIMATITZACIÓ INFORME FINAL D’IDENTIFICACIÓ I UBICACIÓ DE 

PUNTS AMB DEFECTES DE LA INSTAL·LACIÓ 
05.10.2015 - 

INCENDIS HISTÒRIC D’INCIDÈNCIES I MATRIU DE 
PROGRAMACIÓ 

05.10.2015 - 

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT VINÍLIC 05.10.2015 07.10.2015   
 
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració preliminar DO 21.09.2015 134.095,14 -  
Previsió instal·lació d’humificadors 01.10.2015 45.000,00  

Arranjament de banys 07.10.2015 21.763,52  
 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (EN ESTUDI) 200.858,66  8,59%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (EN ESTUDI) 2.538.039,91  108,59%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 

& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 05 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 19.10.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet DDirecció General de Patrimoni Tècnic representant 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

David Sáez 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Ajudant Cap d’Obra 

 Responsable instal·lacions 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº4. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

DO Implantació de sistema d’humidificació al servei de 
climatització existent 21.09.2015 19.10.2015 119.10.2015 

CONTRACTA Històric d’incidències del sistema i matriu de programació de 
la instal·lació de detecció i extinció d’incendis 05.10.2015 21.10.2015   

CONTRACTA Consultes a la companyia elèctrica relacionades amb 
l’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent 05.10.2015    

CONTRACTA Estudi de càrregues tèrmiques dels espais comuns sense 
climatitzar degut a la nova distribució d’espais. 05.10.2015    

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra 05.10.2015    

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  

LABORATORI Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes 
de la instal·lació de climatització 05.10.2015    

CONTRACTA Pla de treballs actualitzat detallat per plantes de totes les 
activitats 14.10.2015    
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

2.1.1. Definició i valoració de variacions de projecte 
Segons acta anterior se celebra una reunió per tractar aspectes econòmics i decidir quines són les actuacions que finalment es 
portaran a terme. La DO aporta una valoració resum de partides d’obra del pressupost, que es repassa per part de tots els 
assistents, on queden reflectides les diferents variacions, les partides afegides i les que són susceptibles d’eliminació: 
Insonorització de cabines de bany 
L’ATC ha comunicat a l’ECOP el sistema escollit a les cabines existents, mitjançant un davantal de doble placa de cartró-guix fins al 
fals sostre des de les mampares existents. L’estructura de suport de la solució estarà ancorada al forjat existent. 
Paviments 

L’ATC aportarà avui mateix a la Contracta la referència del color del paviment flocat tipus Flotex que haurà de col·locar. 
L’Agència Tributària de Catalunya i la Direcció General de Patrimoni demanen a la DO que estudiï un disseny del paviment per 
a les zones d’office de treballadors, d’acord amb el mobiliari que s’hi col·locarà. L’ATC indica que els facilitarà les 
especificacions d’aquest mobiliari. 

Mampares separadores 
Es prenen les següents decisions, segons necessitats de l’ATC, respecte les mampares separadores dels llocs de treball dels dos 
locals de planta baixa: 

Es replantejaran respecte la solució actual perquè aquestes se situïn de tal forma que garanteixin la confidencialitat dels 
usuaris, avançant-ne la seva ubicació respecte el lloc de treball. L’ancoratge en garantirà una correcta estabilitat. 
En el registre es col·locaran mampares separadores de sobretaula. 
Als extrems de les línies de llocs de treball se situaran també mampares fins al terra. 

Es demana a la DO que realitzi una proposta de disseny d’aquestes mampares i faciliti a l’ATC les especificacions i catàleg dels 
models escollits perquè es puguin presentar a la reunió de direcció del proper dimecres dia 21.10.2015. 
Filtres solars 
La DO exposa l’estudi realitzat en relació a les façanes on es col·locaran filtres solars. Es concreta que es disposaran finalment a les 
següents façanes: 

A les plantes 3a i 4a, a totes les façanes a excepció de la nord-est. 
A les plantes baixa i 1a, a totes exceptuant les façanes nord-est i nord-oest. 

Estors 
L’ECOP ha proporcionat el model i el color dels estors preexistents a la planta segona de l’edifici, els quals són d’accionament 
manual. 
Vinils 
L’ATC presenta unes propostes de vinils per a la senyalètica dels diferents espais de l’edifici que ha realitzat en altres actuacions 
per tal d’adaptar-los a la present Obra. En una de les quals, es concreta que els tancaments de vidre en els despatxos, que donen 
obertura a la zona del pati interior, comptaran amb una franja de vinil, definida segons detalls de l’ATC i situada a 50cm del terra, per 
dotar de privacitat els despatxos i sales.  
Instal·lació d’humidificació 
Es valida per part de tots els assistents l’opció d’execució del sistema d’humidificadors per injecció de vapor directament a 
l’ambient. 
La DO realitzarà una proposta gràfica de la situació dels aparells que conformen la instal·lació, a la zona dels armaris d’arxius de 
cada planta. 
Instal·lació de climatització 
Es tria i s’acorda la tercera opció plantejada per la DO, en la qual cadascuna de les màquines de climatització servirà a 3 despatxos 
i s’instal·laran comportes autoregulables. 
La DO realitzarà una proposta de distribució d’aquestes màquines i la trametrà a la Propietat per a la propera reunió de direcció del 
dimecres dia 21.10.2015. 
Control d’accessos 
L’ATC comunica als assistents que a la seu actual de l’Agència disposa d’un parell de dispositius biomètrics, els quals seran 
reutilitzats a la futura seu. Els restants per col·locar seran comprats per l’ATC (total: 3u PB i 1u P-2), la qual facilitarà les 
característiques de l’equipament. S’executarà a l’Obra la preinstal·lació corresponent per tal de rebre aquests elements (línies i 
preses RJ45 i Baixa Tensió). 
Degut al conjunt de modificacions esmentades, la DO ajustarà la valoració econòmica i la trametrà a la Propietat perquè es disposi 
de l’última versió del pressupost d’obra. 
Veure punt “6.1 Variacions projecte”. 

2.1.2. Compartimentació interior vertical 
Vista la problemàtica relacionada amb els envans de cartró-guix i estudiades les diferents propostes, la DF ordena que s’executin 
arrencant des del forjat interior existent i fins a l’alçada del fals sostre actual, executant un sistema d’ancoratge superior directament 
al forjat, d’acord amb els detalls i especificacions que la DF facilitarà. 
L’adopció de la solució descrita permet disminuir l’alçada de l’envà de cartró-guix, sent vàlida doncs la secció dels perfils descrits 
en projecte. 
La Direcció General de Patrimoni posa sobre la taula la problemàtica del soroll que pot emetre l’equip SAI, situat a la sala tècnica de 
planta baixa, respecte els llocs de treballs annexos. La DF realitzarà consulta de quant soroll emet de mitjana i si s’escau, estudiarà 
una solució de folrat del tancament ceràmic per adequar-lo als nivells exigibles per normativa i si s’escau, estudiar i adoptar altres 
mesures que així ho garanteixin. 

2.1.3. Veu, dades i comunicacions 
El representat del CTTI indica que s’està redactant el projecte per a la implantació del sistema de gestió de cues i que estarà 
disponible entre la present setmana i la següent. 

2.1.4. Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents 
A data d’avui, manca rebre l’històric d’incidències del sistema i la matriu de programació de la instal·lació de detecció i extinció 
d’incendis, per verificar si aquesta està totalment operativa i sense incidències. S’indica al responsable d’instal·lacions de la 
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Contracta que el reclami d’urgència a l’equip mantenidor de la instal·lació, establint un termini màxim per a la recepció fixat el dia 
21.10.2015. 
Si arribada la data no es rep, es comunicarà a la DF i Infraestructures.cat perquè emprenguin les mesures corresponents. 
Resta pendent rebre l’Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes de la instal·lació de climatització per part del 
Laboratori. 
Veure punt “4.1 Seguiment de control”. 

2.1.5. Instal·lació d’enllumenat 
S’acorda que els despatxos tancats comptaran amb un interruptor d’encesa i un detector de presència, el qual actuarà en 
situacions d’absència, apagant l’enllumenat. La DO trametrà a la Direcció General de Patrimoni una explicació escrita del 
funcionament d’aquests detectors. 
Les enceses de la resta d’espais dedicats a oficines es controlaran a partir d’uns quadres de contactors que sectoritzaran 
l’enllumenat de les plantes. 

2.1.6. Altres temes 
Es descarta per part dels assistents el muntatge de l’estructura formada per pòrtics metàl·lics de sortida dels dos locals de planta 
baixa. 
La DF recorda a la Contracta la necessitat i la urgència de disposar de l’informe d’estat de les preexistències en els espais objecte 
de l’Obra. Sense aquest document, serà l’empresa adjudicatària qui s’haurà de fer responsable d’eventuals desperfectes 
preexistents. 
Infraestructures.cat comenta a la Contracta que es posi en contacte amb l’empresa que ha llogat el solar annex a l’Obra, on se 
situen els equipaments de l’empresa adjudicatària, perquè demani permís per a la col·locació del cartell d’obra. 
La Propietat demana els següents documents: 

Confecció d’un plànol de mestrejat de claus. L’ATC proposarà les variacions pertinents si així ho considera oportú. 
Estudi de la implantació d’una nova màquina de vending en el local nord-est de planta baixa, per tal que ambdós en disposin. 

La DF indica a la Contracta que les portes RF retirades es reaprofitaran a l’Obra. 
L’ATC recorda que s’hauran de senyalitzar cadascuna de les places d’aparcament que estaran a disposició de l’Agència Tributària 
de Catalunya. 

2.1.7. Estat general 
S’aprecia que finalitzades les feines d’enderroc, ja comentades en altres actes, no s’observa activitat a l’Obra, no donant senyals 
d’avançament. 
La DF comunica explícitament a la Contracta que haurà d’augmentar significativament el ritme de les obres per complir terminis, i 
que això serà objecte de control específic en les posteriors visites d’obra. 
S’està realitzant el replanteig del tancament de gero de la sala d’instal·lacions de la planta baixa. La DF indica a la Contracta que 
l’acabat sigui amb extradossat de cartró-guix i que aquest s’alineï amb el parament existent de la caixa d’ascensor. 
Caldrà estudiar la impermeabilització del parament vertical a la zona del rentamans. 
S’estan realitzant les proves de càrrega en els falsos sostres existents per part del Laboratori. 
Veure punt “4.1 Seguiment de control”. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació per planta
Escomesa sanejament   Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 

2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
20151001 INFORME HUMIDIFICACIÓ I BANYS DO 01.10.2015
20151001 PROPOSTA SISTEMA HUMIDIFICACIÓ ALTERNATIU INFRA 01.10.2015
20151007 INFORME DE BANYS -VERSIÓ 2- DO 07.10.2015
20151007 PLÀNOLS MODIFICATS DE VEU I DADES DO 07.10.2015
20151014 AVANÇAMENT INFORME FINAL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ LABORATORI 14.10.2015
20151014 PROJECTE FINAL D’OBRA DISTRICTE 39 EDIFICI T ECOP 14.10.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
La DF insta a la Contracta que augmenti el ritme de les obres per tal de poder complir el pla de treballs establert i li recorda la 
necessitat de complir els terminis. 
Veure punt “2.1.7 Estat general”. 
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3.2. Subcontractes 
 

Nom de la subcontracta Activitat
- -

 
3.3. Planning i seguiment 

Per a la visita de la setmana vinent es reitera la necessitat d’entrega immediata d’un pla de treballs actualitzat, per tal d’avaluar la 
situació temporal de l’Obra. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Resta pendent rebre l’històric d’incidències del sistema i la matriu de programació de la instal·lació de detecció i extinció d’incendis 
per verificar el seu correcte funcionament. 
Veure punt “2.1.4 Inspecció i posada en marxa de les instal·lacions existents” 
Resta pendent rebre l’Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes de la instal·lació de climatització per part del 
Laboratori. 
Durant la visita es pot observar que el Laboratori ha iniciat les proves de càrrega en els falsos sostres preexistents en les ubicacions 
que es van determinar in situ durant l’anterior setmana. 
 

4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
CLIMATITZACIÓ INFORME FINAL D’IDENTIFICACIÓ I UBICACIÓ DE 

PUNTS AMB DEFECTES DE LA INSTAL·LACIÓ 
05.10.2015 - 

INCENDIS HISTÒRIC D’INCIDÈNCIES I MATRIU DE 
PROGRAMACIÓ 

05.10.2015 - 

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT VINÍLIC 05.10.2015 07.10.2015   
 
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 174.962,55  7,49%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.512.143,80  107,49%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 

& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 06 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 26.10.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

David Sáez Guinjoan 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 Responsable instal·lacions 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº5. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

CONTRACTA Històric d’incidències del sistema i matriu de programació de 
la instal·lació de detecció i extinció d’incendis 05.10.2015 21.10.2015 119.10.2015 

CONTRACTA Consultes a la companyia elèctrica relacionades amb 
l’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent 05.10.2015    

CONTRACTA Estudi de càrregues tèrmiques dels espais comuns sense 
climatitzar degut a la nova distribució d’espais. 05.10.2015  119.10.2015 

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra 05.10.2015  226.10.2015 

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  

LABORATORI Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes 
de la instal·lació de climatització 05.10.2015    

CONTRACTA Pla de treballs actualitzat detallat per plantes de totes les 
activitats lliurat el 23.10.2015, pendent el fitxer format TCQ 14.10.2015    

CTTI Projecte d’implantació sistema de gestió de cues 14.10.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

2.1.1. Definició i valoració de variacions de projecte 
Fruït de la reunió celebrada el passat 19.10.2015 i dels temes que s’hi van tractar, es comenta el següent: 
Insonorització de cabines de bany 
La DO realitzarà la proposta gràfica de la solució constructiva, i un cop acabada, la farà arribar a la Direcció General de Patrimoni 
perquè la trameti a l’ECOP per al seu coneixement. 
Vinils 
La Propietat demana a l’ATC les propostes gràfiques de vinils per a la senyalètica dels diferents espais de l’edifici. Segons comenta 
l’ATC, les tindrà disponibles en un termini aproximat d’uns 15 dies. 

2.1.2. Compartimentació interior vertical 
S’estan executant els muntants dels envans de cartró-guix de la planta 4a. La DE demana a la Contracta mostra d’un dels reforços 
superiors, els quals van ser definits en l’anterior visita d’obra, per tal que puguin ser aprovats. 
La DE dóna les següents instruccions a la Contracta: 

S’haurà de reposar el recobriment ignífug de l’estructura existent si aquest és afectat per les tasques d’ancoratge dels perfils 
dels envans de cartró-guix. 
Les juntes de dilatació dels envans de guix laminat hauran de ser continues de dalt a baix, restant els perfils que les conformen 
sense estar units entre sí en cap punt. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

A consulta de la Contracta, la DF defineix una proposta d’encontre de les divisòries de guix laminat que finalitzen contra un 
tancament de vidre. Es planteja la construcció d’una pilastra, el qual estarà conformat per dos muntants de perfils de cartró guix 
confrontats i revestits per una placa en els seus quatre costats. A l’encontre de la segona placa de cartró-guix amb el tancament de 
vidre es disposarà una goma i un perfil d’alumini verticals per a formació d’una junta, per tal d’evitar en la mesura del possible ponts 
acústics entre els espais. 
S’adjunta en la present acta un croquis del concepte definit. La DO descriurà mitjançant una proposta gràfica la solució constructiva 
exposada. 
Veure punt “8. Croquis”. 

2.1.3. Paviments 
La Contracta indica als assistents que el paviment ceràmic existent al vestíbul de planta baixa que s’haurà de reposar, ja no se 
subministra. La DF li indica que aporti mostres de diversos industrials per tal de trobar el que més s’assimili a l’existent i al descrit en 
projecte. 

2.1.4. Equipament 
La Direcció General de Patrimoni comenta als assistents que ha observat algunes discrepàncies entre els plànols i els amidaments 
referents a l’equipament de la cuina i que els té descrits en un llistat, així com també algunes propostes de canvi. 
La DF demana aquesta llista per a revisió. 
La DF demana a la Contracta que es posi en contacte amb l’industrial que subministrarà la cuina, per tal que aquest presenti un 
projecte d’aquesta, on es descrigui tot l’equipament que s’instal·larà i les seves especificacions tècniques. 
Es convoca reunió entre la DF, la Contracta i l’industrial de la cuina per aquest proper dijous dia 29.10.2015. 
Un cop quedin definides les especificitats de l’equipament, es facilitaran les diferents fitxes tècniques a la DF. 
Es planteja reunió entre l’empresa subministradora dels armaris compactes, la DF i la Contracta demà dia 27.10.2015, per tal de 
determinar quin serà el model que es muntarà i per trobar a una solució respecte la problemàtica sorgida amb els rails i la 
coincidència amb una junta de dilatació. 

2.1.5. Altres temes 
La Direcció General de Patrimoni posa sobre la taula si el paviment tècnic existent està connectat a la xarxa de terra i si és el cas, si 
compta amb el certificat corresponent. La DF li indica que no s’ha observat en el conjunt del terra tècnic que existeixi cap instal·lació 
de terra. La DF insta a la Direcció General de Patrimoni que realitzi consulta a l’ECOP sobre aquest punt i recorda que segons el 
REBT no és obligatori la disposició d’aquest tipus d’instal·lació. 
Les taules dels punts de treball compten totes elles amb connexió a la xarxa de terra. 
Previ a la present visita, la Contracta ha facilitat a la DF l’informe d’estat de preexistències en els espais objecte de l’Obra el qual es 
remetrà a l’ECOP per al seu coneixement. 
La Contracta realitzarà una proposta de mestrejat de claus que entregarà a la DF per a la seva aprovació i es posarà en 
coneixement de l’ATC. 

2.1.6. Estat general 
S’estan disposant els muntants dels envans de cartró-guix de la planta 4a i replantejant els de la planta 3a. 
Durant la mateixa visita es realitzen els següents replantejos a la planta 4a: 

En els despatxos en façana exterior, per tal de verificar-ne les mides i que l’espai de pas entre taules sigui d’almenys 90cm 
d’amplada. Es comprova in situ i es conclou que es compleixen segons els prescrit, aprovant-se doncs el replanteig. 
Caldrà garantir una amplada mínima de 1m en tots els recorreguts d’evacuació. 

La DE dóna les següents instruccions a la Contracta: 
S’observa que el tancament ceràmic de la sala d’instal·lacions de planta baixa que s’ha començant a construir no pot allotjar un 
extradossat de cartró-guix tal i com es va definir durant l’anterior visita; sí un engaltat, el qual es va descartar per l’excessiva 
alçada del tancament. La DE dóna ordre a la Contracta que ho rectifiqui i que executi la solució definida. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
S’observa que el pastat del morter i la zona d’aplec de materials se situa fora de la zona d’intervenció, amb els riscos per a la 
seguretat que això comporta. La DE insta a l’empresa adjudicatària que n’ubiqui la situació a l interior de l’Obra i que protegeixi 
adequadament el paviment existent. 

2.1.7. Mostres i acabats 
La DF insta a la Contracta que aporti mostres in situ, sense demora, dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin definir 
i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin. 
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En concret, durant la present visita es demanen les següents mostres, col·locades en obra, per tal de ser aprovades: 
Paviments. 
Mampares. 
Totes aquelles que es considerin oportunes per evitar possibles endarreriments de les obres. La DF demana a la Contracta una 
anticipació de moviments en aquest camp. 

La DF demana explícitament a la Contracta que convoqui als industrials afectats sense dilació, per tal de tractar in situ tot el que es 
pugui considerar crític i poder resoldre-ho amb la major brevetat de temps possible, sense esperar al dia de la visita d’Obra si es pot 
fer abans. La DF acudirà a l’Obra quan convingui per tractar aquests aspectes. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament   Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 

2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 

20151019 
HISTÒRIC INCIDÈNCIES SISTEMA I MATRIU PROGRAMACIÓ 
INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS 

CONTRACTA 19.10.2015 

20151020 DEFINICIÓ PAVIMENTS PLANTA BAIXA INFRA 20.10.2015
20151020 INFORME FINAL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ LABORATORI 20.10.2015
20151020 PRESSUPOST MODIFICAT DE PROJECTE DO 20.10.2015
20151021 DETALL ENRIGIDOR D’ENVÀ DE CARTRÓ-GUIX DE 21.10.2015
20151024 PLA DE TREBALLS ACTUALITZAT CONTRACTA 24.10.2015
20151026 INFORME D’ESTAT DE PREEXISTÈNCIES ESPAIS OBJECTE OBRA CONTRACTA 26.10.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
S’han iniciat les tasques de compartimentació vertical a la planta 4a i 3a i la divisòria ceràmica de la sala tècnica de planta baixa. 
Per tal de complir el pla de treballs, cal l’anticipació de la Contracta, aportant mostres in situ dels diferents sistemes d’acabat 
(paviments, envans, mampares, etc). 
Veure punt “2.1.7 Mostres i acabats”. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -

 
3.3. Planning i seguiment 

Degut a la preocupació manifestada per Infraestructures.cat i la DF referent al compliment dels terminis d’execució, se celebra una 
reunió el passat dia 23.10.2015, amb l’objecte de tractar aquesta qüestió. 
Els mateixos demanen a la Contracta un planning actualitzat de la situació actual de l’Obra i de la data de finalització. Aquesta 
actualització marca el dia 9 de febrer de 2016 com finalització, 4 dies més tard del termini contractual. 
Tanmateix, la DF transmet els seus dubtes respecte a la viabilitat del planning presentat, si no s’avancen tasques definides en el pla 
que estan plantejades per a més endavant i degut a què aquest mostra gràficament que l’Obra es farà pràcticament durant el 
desembre i gener, mesos molt pròxims a la data de finalització, amb una càrrega molt alta d’activitats i poc hàbils degut al calendari 
de festius. 
Es revisarà el pla de treballs, actualitzat, i se’n revisarà el seu estat de compliment a cada visita d’Obra. En cas que es detecti un 
endarreriment, caldrà acordar al mateix moment les mesures a adoptar per corregir la desviació. 
Infraestructures.cat i la DF recorden a l’Adjudicatari la criticitat d’acabar en les dates establertes tenint en compte que si no és així 
s’aplicaran les penalitzacions corresponents estipulades en contracte. 
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4. CONTROL DE QUALITAT 
 

4.1. Seguiment del control 
El responsable d’instal·lacions de la Contracta ha rebut per part de l’empresa mantenidora de la instal·lació de detecció i extinció 
d’incendis l’històric d’incidències del sistema i la matriu de programació. 
Resta pendent rebre l’Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes de la instal·lació de climatització per part del 
Laboratori, on es recullin les mancances i defectes dels recuperadors entàlpics que no funcionen. 
Es resta a l’espera per part del Laboratori de rebre l’informe de les proves de càrrega en els falsos sostres preexistents en les 
ubicacions que es van determinar. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
CLIMATITZACIÓ INFORME FINAL D’IDENTIFICACIÓ I UBICACIÓ DE 

PUNTS AMB DEFECTES DE LA INSTAL·LACIÓ 
05.10.2015   

INCENDIS HISTÒRIC D’INCIDÈNCIES I MATRIU DE 
PROGRAMACIÓ 

05.10.2015 119.10.2015

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 26.10.2015   
MAMPARES in situ 26.10.2015   

REFORÇ SUPERIOR ENVANS in situ 26.10.2015   
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 174.962,55  7,49%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.512.143,80  107,49%

ACTA DE VIS
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 

& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 07 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 02.11.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

David Sáez Guinjoan 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 Responsable instal·lacions 

 Ajudant instal·lacions 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº6. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

CONTRACTA Consultes a la companyia elèctrica relacionades amb 
l’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent 05.10.2015  002.11.2015 

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  

LABORATORI Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes 
de la instal·lació de climatització 05.10.2015  227.10.2015 

CONTRACTA Pla de treballs actualitzat detallat per plantes de totes les 
activitats lliurat el 23.10.2015, pendent el fitxer format TCQ 14.10.2015    

CTTI Projecte d’implantació sistema de gestió de cues 14.10.2015  
ATC Consulta a l’ECOP connexió a terra paviment tècnic existent 26.10.2015  

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra amb major grau detall 02.11.2015    

CONTRACTA Mostres de reforços superiors d’envans de cartró-guix in situ 19.10.2015  
CONTRACTA Mostres de mampares in situ 26.10.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 
27.10.2015 
2.1.1. Armaris compactes 

Se celebra reunió juntament amb el representant de l’empresa subministradora on es planteja la problemàtica referent als rails i la 
seva coincidència amb juntes de dilatació. 
L’Industrial explica a la DF que amb l’actual proposta de distribució no es pot garantir que no hi hagi incidències amb els rails 
respecte la junta de dilatació. 
S’opta doncs per canviar la distribució de sectors dels mòduls compactes, d’un únic a dos, reconfigurant l’espai amb la situació 
d’un sector d’armaris i passadís central a una banda de la junta de dilatació, i el sector restant a l’altra. S’accedirà a tot els arxius des 
de la sala d’oficines amb ubicació de la porta vora el pilar. 
La DO indica que modificarà la distribució dels arxius segons aquests paràmetres perquè aquesta variació quedi descrita en el 
projecte. 

 
29.10.2015 
2.1.2. Equipament i mobiliari 

Tal i com estava previst, se celebra una reunió, on hi són presents la DF, la Contracta i les representants de l’Agència Tributària i la 
Direcció General de Patrimoni, per tractar les següents qüestions: 

Armaris compactes. 
L’ATC comenta a la DF que els compactes haurien de poder comptar amb panys codificadors independents, per tal de 
sectoritzar els diferents mòduls, la qual cosa s’haurà d’aclarir amb l’industrial per si aquesta opció es possible segons el model 
que està plantejat. 
Equipament de la cuina. Es realitza la reunió amb l’assistència de l’industrial que subministrarà la cuina. 
La Direcció General de Patrimoni aporta als assistents un llistat amb els punts que entén discrepants entre plànols i amidaments 
i algunes propostes de canvi. 
Aquesta llista es llegeix i repassa in situ per part de la DF i la resta d’assistents, arribant a les decisions oportunes per a 
cadascun dels punts enumerats. Es resumeix seguidament: 

Article 102. Congelador amb temperatura de treball d’entre -18ºC i -22ºC. 
Articles 103 i 104. Forn mixt convecció-vapor i Fry Top seran elèctrics. 
Article 103A. S’inclourà un suport de forn SH-IIB. 
Article 106. Motor campana mural extracció fums sí es troba inclòs en pressupost. 
Article 107. Es descarta la taula mural de preparacions situada vora les neveres. 
Articles 108, 109 i 110. Substitució d’una de les dues per una aixeta amb accionament de genoll. 
Article 204. S’inclouran 2 unitats de moble de bufet fred. 
Article 205. El moble bufet caixa que se subministrarà s’haurà d’ajustar a la documentació gràfica. 
Article 206. S’inclouran 3 carros per a safates. 
Article 207. S’ampliarà el nombre de safates per autoservei fins a 100 unitats. 
Article 208. L’element bufet neutre sí es troba a la documentació gràfica. 
Article 209. Es descarta la inclusió d’una cafetera de filtre ràpid i s’hi afegirà un moble per al marro del cafè. 
Article 305 i 305A. L’Industrial farà proposta de situació a la zona de rentat i ho reflectirà en el projecte de cuina. Un cop 
validat, quedarà recollit a la documentació de projecte. 
L’Industrial facilitarà a l’ATC, via la DF, les fitxes i característiques tècniques de tots els mobles de bufet. 
Es verifiquen els amidaments de la zona de cantina; els elements els col·locarà l’ATC. 
S’estudiarà la possibilitat d’incloure una pica petita vora els articles 209 i 210, així com un parell d’endolls. 
Es descarta la incorporació d’una fregidora. 
Es confirma que no és necessari un sistema contra incendis específic. 
S’afegiran a la zona de magatzem (amb prestatges 001) un parell d’endolls més. 

Aquestes modificacions esmentades comporten un increment econòmic. 
Veure punt “6. Informació econòmica”. 
L’Industrial aportarà a la DF un projecte de cuina, on es descriurà tot l’equipament que s’instal·larà, les seves especificacions 
tècniques, així com diferents propostes d’acabat. 

 
02.11.2015 
2.1.3. Definició i valoració de variacions de projecte 

Es tracten durant la visita les següents qüestions: 
Control d’accessos 
S’haurà de comprovar a l’Obra si el parell de dispositius biomètrics que l’ATC té a l’actual seu de l’Agència poden adaptar-se als 
panys de paret on està previst reubicar-los. 
Vinils 
Com ja es va dir en l’anterior visita d’obra del dia 26.10.2015, l’ATC farà entrega de les propostes gràfiques de vinils per a la 
senyalètica dels diferents espais de l’edifici a la propera visita d’obra del dilluns dia 09.11.2015. 
L’ATC posa sobre la taula la proposta de col·locar un vinil amb el logotip de l’Agència a la façana nord-oest. N’estudiarà i realitzarà 
consulta per a la seva col·locació a l’ECOP i ho comunicarà a la DF. 

2.1.4. Compartimentació interior vertical 
S’estan executant els envans de cartró-guix, muntants, aïllament i plaques, de la planta 4a. La DE indica a la Contracta que: 

Algunes plaques de llana de roca estan caient perquè no s’hi ha col·locat la sustentació, tal i com indiquen les instruccions de 
muntatge del sistema. S’ordena a la Contracta que s’hauran de disposar. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
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No s’estan instal·lant a la base dels envans divisoris bandes sòniques, per complir amb els requisits exigits segons la normativa 
vigent d’acústica. S’ordena a la Contracta que es col·loquin. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Resta a l’espera de veure in situ mostra d’un dels reforços superiors, els quals van ser definits a la visita d’obra del dia 
19.10.2015, per tal que puguin ser aprovats per la DF. 
Veure punt “5. Mostres”. 

Durant la visita a l’Obra, la DE observa el següent: 
A La mateixa junta de dilatació de l’envà de cartró-guix de l’arxiu de planta 4a, s’aprecia que els perfils que la conformen a 
banda i banda continuen units entre si. La DE ordena a la Contracta la seva execució segons les instruccions donades en data 
26.10.2015 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Un detector de fums ha quedat fora de l’àmbit de l’arxiu nord-est de la planta 4a. La DE indica a la Contracta que modifiqui la 
ubicació d’aquest perquè serveixi a la zona de l’arxiu. 

2.1.5. Instal·lacions 
Es defineix el següent en matèria d’instal·lacions: 
Instal·lació d’aigua 
Hi haurà un únic comptador i un muntant, des d’on es repartirà el subministrament pel conjunt de plantes. 
Instal·lació d’electricitat de baixa tensió 
El responsable d’instal·lacions de la Contracta comenta a la DF que ha realitzat les consultes a l’empresa subministradora, ENDESA, 
relacionades amb l’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió. 
La companyia elèctrica li comunica el següent: 

No es pot realitzar una unificació de comptadors en un d’únic, amb 4 lectors de consum tal i com es va plantejar, per terminis. 
No serà necessari realitzar el descàrrec de la instal·lació existent que disposa de tensió per tal de donar servei a les plantes a 
ocupar per l’ATC. 
Es realitzarà la instal·lació des de l’interruptor de capçalera existent de 250A, el qual permet una contractació de fins a 150kW, 
que es preveu suficient per a cadascuna de les plantes. Hi haurà 1 contractació per planta i 1 contractació per a la instal·lació 
d’humidificació. 

Instal·lació d’humidificació 
La DO passarà una proposta de situació dels aparells d’humidificació que facilitarà la Contracta. 
Instal·lació de climatització 
S’acorda per part dels assistents que els termòstats de les zones comunes no seran manipulables, seran programats des del control 
de planta i s’ubicaran a 1,5m a la vertical sobre l’interruptor en els despatxos i sales de reunions. 
D’altra banda, els situats a les sales de reunions només comptaran amb funció d’encesa i apagada. 
Veu, dades i comunicacions 

L’ATC indica que ha rebut del CTTI el projecte per a la implantació del sistema de gestió de cues i que l’està analitzant. Un cop 
estigui validat ho indicarà a la DO per al seu anàlisi i per poder incorporar-lo a projecte. 
Per a la instal·lació de l’escomesa telefònica, s’acorda que caldrà fer la previsió de dos tubs rígids de Ø63 amb registres als 
canvis de direcció entre el RITI actual i la sala tècnica principal de planta baixa. 

Instal·lació d’enllumenat 
S’acorda per part dels assistents que la línia d’enllumenat decoratiu tipus LED es mantindrà als cortiners de paret, tot i la 
desaparició del fals sostre decoratiu situat sobre els mobles mostradors. 
Caldrà comprovar com s’ha previst en projecte el pas del cablejat des de sota del paviment tècnic fins els “officeblocks” de les 
taules de treball. 
L’ATC facilitarà les especificacions tècniques del mobiliari que s’ubicarà per tal que la DO pugui realitzar una proposta gràfica de 
localització de cadascun dels punts per on el cablejat arribarà a les diverses taules, a través del paviment tècnic. 

2.1.6. Equipament i mobiliari 
Durant la present visita d’obra i respecte els armaris compactes: 

La Contracta confirma que segons l’industrial cada mòdul comptarà amb el seu pany codificador independent. 
La DF indica a l’empresa adjudicatària que el sistema de rails que es disposi serà el d’enrasat respecte el paviment, per tal 
d’evitar ressalts i facilitar així el moviment i transport per l’arxiu, segons petició de l’ATC. 
La DO realitzarà proposta gràfica de quina serà la distribució final dels mòduls d’arxius. 

La DF defineix a la Contracta que els bancs que se situaran en els locals de planta baixa seran en total 10 files amb 6 seients a 
cadascuna, de color negre i amb braços intermitjos. La seva situació quedarà grafiada en els plànols corresponents, de tal manera 
que la seva disposició acompleixi una amplada lateral mínima de pas de 90cm. 
L’ATC demana la inclusió en projecte de la taula i les cadires de la zona de formularis, assimilant el disseny i color als dels bancs 
esmentats. Caldrà realitzar-ne valoració econòmica. 
La Contracta mostra i entrega especificacions tècniques dels bancs a la DF. 
S’aprecia que alguns dels taulells d’atenció al públic estan formats per faldons mitjançant aplacat de vidre. La Direcció General de 
Patrimoni comprovarà que aquests acompleixin els requisits establerts a la normativa referents a la reflexió de la llum i transmetrà a 
la DF les conclusions oportunes. 
La DF realitza pregunta sobre si és necessària l’adaptació del taulell d’atenció al públic del local sud-oest de la planta baixa per a 
persones amb mobilitat reduïda. L’ATC respon que no és necessari, ja que rebrà a les persones amb mobilitat reduïda en una de les 
taules dels punts d’atenció al públic. 
L’ATC facilitarà a la Contracta, via DF, una fotografia d’una pica i moble situats en el servei mèdic de l’actual seu de l’Agència 
perquè es puguin reproduir i disposar uns d’equivalents a l’Obra. 

2.1.7. Altres temes 
La Contracta indica que ha demanat una proposta de mestrejat de claus. Quan disposi d’ella i en tingui una valoració econòmica, la 
trametrà a la DF perquè la revisi, la validi, si és el cas, i la comuniqui a l’ATC.  
L’ATC proporcionarà les mides del transpalet de transport per a definir l’amplada mínima de la porta de doble fulla del traster de la 
planta soterrani -1. 
L’ATC, Infraestructures.cat i la DF demanen a la Contracta que modifiqui l’informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra entregat, per incloure-hi major detall en les conclusions descrites, així com plànols on es puguin identificar les diferents zones 
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on s’aprecien les deficiències o desperfectes preexistents. Quan es disposi d’ell es facilitarà a l’ATC perquè el pugui trametre a la 
Propietat. 

2.1.8. Estat general 
Es continuen les feines relacionades amb l’aixecament dels envans divisoris de cartró-guix a la planta 4a. 
Per tal de poder aprofitar una porta RF existent d’1,40m d’ample, es realitza una comprovació sobre plànol de l’espai de circulació 
que dóna accés a una de les sales de reunió de planta 1a, on estava previst ubicar una nova porta RF de 1,30m. La DF dóna ordre 
a la Contracta que l’envà s’enretiri 10cm cap a la sala de reunions, per tal de poder reaprofitar-la per aquesta nova ubicació. 
Aquesta acció no modifica les amplades de pas i de circulació mínimes i exigibles per aquesta sala de reunions. 
Respecte el vestíbul d’independència d’accés als locals de planta baixa per part del públic, la DF defineix el següent: 

La nova porta RF es disposarà de tal manera que les fulles obertes (de 80cm cadascuna) quedin enrasades respecte la porta 
d’accés que condueix a la rampa. Amb aquesta disposició, una de les fulles envaeix uns 30cm el vestíbul, assumible, ja que en 
cap cas s’envaeix el pas del recorregut d’evacuació i perquè la porta restarà la majoria del temps tancada i amb accés restringit 
a lector de targeta. 
Segons s’aprecia, existeix una discrepància entre plànols i realitat pel que fa al nombre de graons. La DO actualitzarà els 
plànols corresponents per a reflectir la situació real. 
Es modificarà la ventilació de sobrepressió existent per tal d’adaptar-la a la nova situació, ja que on està ara situada ja no serà 
l’àmbit de l’escala. Es col·locaran nova reixa i tub a la zona de l’escala. 

La DF dóna instruccions a la Contracta perquè la porta d’accés a tots els arxius se situï enrasada al calaix del pilar metàl·lic existent 
i no enfront mateix, per tal de facilitar el pas i el transport. L’obertura d’aquesta serà cap a dins de l’espai. La DO recollirà 
gràficament la solució. 

2.1.9. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares i paviments). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Durant la present visita es comproven mostres de materials de paviments: 
Envans divisoris de cartró-guix 
La DE demana a la Contracta que finalitzi amb celeritat un parell d’envans de cartró-guix per tal d’aprovar la solució. Es comprovarà 
i validarà per una banda un envà on les plaques arribin a l’alçada del fals sostre i per l’altra, un on les plaques finalitzin al forjat 
superior, com és en el cas d’arxius. 
Mampares 
A peu d’obra es tracta conjuntament amb la DF i la Contracta el detall d’encontre de les mampares amb el muntant del tancament 
d’alumini de la façana. Es planteja entre ambdós la col·locació d’un parell de cordons elàstics i perfils d’alumini verticals per a 
formació de junta, per tal d’evitar ponts acústics entre espais. Se situaran adaptant-se a l’amplada del muntant del tancament 
d’alumini. La DF indica que la solució definida serà extrapolable per als envans de guix laminat per tal d’obtenir una solució tipus per 
a tots els encontres i insta a la Contracta a disposar una mostra in situ per a poder aprovar-la. 
Paviments 
La Contracta presenta les mostres de tots els paviments demanats per la DF: 

Paviment flocat tipus Flotex de la casa Forbo, referències descrites en projecte. Presentades 3 mostres, models Metro 
Anthracite, Grey i Grape. Referent a l’últim, s’actualitzarà la seva ubicació en plànols degut a què la distribució de taules ha patit 
canvis. 
La DF demana un percentatge de recanvi de peces, quedant fixat aproximadament en un 1% segons la superfície total, 
distribuïts proporcionalment segons l’ús de cada referència. 
Les mostres presentades són aprovades per la DF. 
Paviment vinílic, referències descrites en projecte. Presentades 3 mostres, models Betón Anthracite, Betón Gris i Chene Argent. 
La DF demana un percentatge de recanvi de peces, quedant fixat aproximadament en un 1% segons la superfície total, 
distribuïts proporcionalment segons l’ús de cada referència. 
Les mostres presentades són aprovades per la DF. 
Paviment de gres espais de la planta baixa, referències descrites en projecte. Presentades 2 mostres, models Dark Grey i Grey. 
Per a tots els paviments s’adopta una classificació antilliscament C2. 
Les mostres presentades són aprovades per la DF. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres   Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia   Existent 
Llicència d’activitat  Existent 
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2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
20151026 INFORME D’ESTAT DE PREEXISTÈNCIES ESPAIS OBJECTE OBRA CONTRACTA 26.10.2015
20151027 INFORME FINAL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ LABORATORI 27.10.2015
20151028 DISSENY LAN I COBERTURA WIFI CTTI 28.10.2015
20151028 INFORMACIÓ SOBRE L’ELECTRICITAT ESTÀTICA DE 28.10.2015
20151029 PLÀNOLS EN FORMAT CAD DE LA CUINA DE 29.10.2015
20151029 PROPOSTA GRÀFICA DISTRIBUCIÓ COMPACTES ARXIUS CONTRACTA 29.10.2015
20151030 CARACTERÍSTIQUES CÀMERES DE SEGURETAT INFRA 30.10.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
S’observa que s’estan duent a termes les tasques de compartimentació vertical a la planta 4a, 3a i 1a i a la planta baixa s’ha finalitzat 
la divisòria ceràmica de la sala tècnica i col·locat la porta d’accés, restant pendent l’extradossat. 
Excepcionalment, la propera visita d’obra queda fixada pel proper dilluns dia 09.11.2015 a les 15h. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -

 
3.3. Planning i seguiment 

Es revisa el pla de treballs penjat a la caseta d’obra i es marca la línia del dia, per tal de veure les tasques que s’haurien d’estar 
duent a terme i les que s’haurien d’iniciar en breu per complir la planificació. Tal i com s’aprecia, s’estan executant els envans de 
plaques de guix laminat i durant aquesta setmana hauran de començar les relacionades amb les instal·lacions. 
La DE insta a la Contracta a què hi hagi un augment en el personal intervinent a l’Obra durant les properes setmanes, ja que segons 
la planificació, s’iniciaren diverses tasques, algunes d’elles simultànies, per tal de donar compliment al planning presentat. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
S’ha rebut per part del Laboratori l’Informe final d’identificació i ubicació de punts amb defectes de la instal·lació de climatització, en 
data 27.10.2015. 
El Laboratori informa a la DF i la Contracta que el proper divendres dia 06.11.2015 es realitzaran les proves en els falsos sostres 
preexistents en les ubicacions que es van determinar a les plantes baixa i 1a. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
CLIMATITZACIÓ INFORME FINAL D’IDENTIFICACIÓ I UBICACIÓ DE 

PUNTS AMB DEFECTES DE LA INSTAL·LACIÓ 
05.10.2015 227.10.2015

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 26.10.2015   
MAMPARES in situ 26.10.2015   

REFORÇ SUPERIOR ENVANS in situ 26.10.2015   
ENVANS DE CARTRÓ-GUIX in situ 02.11.2015   

PAVIMENTS materials 26.10.2015 02.11.2015 002.11.2015
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 29.10.2015 9.903,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 184.866,06  7,91%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.522.047,31  107,91%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 

& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 08 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 09.11.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet DDirecció General de Patrimoni Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 
Tècnics d’instal·lacions 

 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº7. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  

CONTRACTA Pla de treballs actualitzat detallat per plantes de totes les 
activitats lliurat el 23.10.2015, pendent el fitxer format TCQ 14.10.2015  005.11.2015 

CTTI Projecte d’implantació sistema de gestió de cues 14.10.2015  003.11.2015
ATC Consulta a l’ECOP connexió a terra paviment tècnic existent 26.10.2015  

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra amb major grau detall 02.11.2015    

CONTRACTA Mostres de reforços superiors d’envans de cartró-guix in situ 19.10.2015  
CONTRACTA Mostres de mampares in situ 26.10.2015  
CONTRACTA Proposta de mestrejat de claus 26.10.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

S’ha iniciat la construcció dels envans de cartró-guix a totes les plantes de la futura seu de l’Agència Tributària de Catalunya. Es 
recorda a la Contracta que: 

Continuen sense instal·lar-se bandes fòniques a la base i coronament dels envans divisoris. Sobre aquest tema ja es va donar 
ordre explícita a l’anterior visita d’obra del dia 02.11.2015 de col·locar-les. 
La DE recorda explícitament a la Contracta que s’han de seguir estrictament les instruccions de muntatge indicades i dictades 
pel mateix subministrador, la qual cosa no s’observa que s’estigui realitzant a dia d’avui. 
La DF notifica que els envans que no compleixin les prescripcions esmentades, hauran de ser refets per tal de complir-les. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
S’observa que a la junta de dilatació de l’envà de cartró-guix de l’arxiu de planta 3a, els perfils que la conformen a banda i 
banda s’han construït units entre si, tal i com ja es va dir que no s’havia d’executar. La DE ordena a la Contracta la seva 
disposició segons les instruccions ja donades en data 26.10.2015: juntes continues de dalt a baix, restant els perfils sense estar 
units entre si en cap punt. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

La DO defineix a la Contracta com s’haurà de realitzar l’encontre de l’envà de cartró-guix amb el tancament de vidre existent del 
passadís del pati interior de l’edifici. S’hi col·locarà un perfil tubular de 60.30mm, ancorat al nou muntant metàl·lic de l’envà i al perfil 
vertical del pany de vidre existent. 
Veure punt “8. Croquis”. 
La Contracta aporta a l’Obra una mostra de mampara d’un dels despatxos de planta 4a. La DF la comprova i verifica que la rigidesa 
del pany no és suficient. La DF indica a la Contracta que aquestes hauran de complir indispensablement un requisit de rigidesa 
major i l’insta a presentar una mostra del reforç necessari. 
Veure punts “2.1.7 Mostres i acabats” i “7. Reportatge fotogràfic”. 
La DF indica a la Contracta que en el replanteig dels paraments verticals dels despatxos es tindrà en compte que aquests hauran 
de realitzar el seu encontre en els muntants verticals del tancament de façana, exceptuant els casos particulars segons la 
distribució, mitjançant banda elàstica adhesiva per les dues cares. 
La DF marca a la Contracta les mides de replanteig que s’hauran de prendre per a assegurar les distàncies en els despatxos i les 
amplades de pas entre taules i els pilars. Concretament s’asseguraran 80cm de pas entre el pilar que més sobresurt i la taula i 
1,60m des de l’anterior i fins a la cara del perfil del nou tancament de mampara, resultant un total de 2,40m. 
Veure punt “8. Croquis”. 

2.1.2. Compartimentació interior horitzontal 
La Contracta planteja a la DF quina solució s’haurà d’adoptar per al fals sostre existent quan aquest està dividit en dos a causa d’un 
parament vertical preexistent. La DO dóna instruccions perquè es col·loqui una franja longitudinal de guix laminat, de 10cm 
d’ample, per tal de cegar el forat existent, derivat de l’enderroc del parament, sustentada per uns angulars que permetin el seu 
muntatge per sota del cel ras existent. Es demana una mostra a la Contracta per a acabar de definir i validar aquesta solució. 
Veure punts “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.3. Instal·lacions 
Es defineix el següent en el camp de les instal·lacions: 
Instal·lació de climatització 
S’anul·laran els difusors que quedin afectats per la nova distribució de despatxos. 
Veu, dades i comunicacions 

La Contracta realitzarà una proposta de codificació dels diferents punts de dades. 
L’Adjudicatari comenta que hi ha una discrepància pel que fa als armaris RACK; en amidaments i plànols hi figuren 3, en canvi 
en la memòria 5. La Direcció General de Patrimoni indica que realitzarà consulta al CTTI per esbrinar quin nombre de RACKs és 
el que correspondria segons les necessitats de l’Obra. 
La Constructora fa consulta referent als projectors i pantalles. Concretament, en quin punt s’haurà de deixar el cablejat HDMI 
perquè es puguin connectar els anteriors elements esmentats. La Direcció General de Patrimoni indica que també realitzarà 
consulta al CTTI referent a aquesta qüestió. 
La Contracta facilitarà a la DF i a la Direcció General de Patrimoni la documentació tècnica oportuna referent al SAI i el grup 
electrogen que l’alimenta per tal que aquesta última la trameti al CTTI perquè verifiqui si aquests elements s’adapten a les 
necessitats de l’Obra. 

Instal·lació d’enllumenat 
La DF defineix a la Contracta que la línia d’enllumenat de fluorescents existent en la zona que ocuparan els nous despatxos de 
planta 4a quedarà condemnada amb una xapa d’alumini lacada en blanc, doncs no se’n pot conservar la continuïtat degut a la 
nova distribució. 
La DF demana a la Contracta una mostra de la lluminària suspesa tipus “Fluvia”, així com de les lluminàries d’emergència, les 
quals seran equivalents a les preexistents i les de projecte, ja que com s’indica sembla ser que ja no es fabriquen. 
Veure punts “2.1.6 Mostres i acabats” i “5. Mostres”. 

Instal·lació contra incendis 
El responsable d’instal·lacions presenta a la DF una mostra de la cavitat del futur armari on se situarà l’equipament contra incendis. 
S’hi observa disposat el polsador i, segons indica, a 1,5m a la vertical sobre l’anterior, la sirena. Entre ambdós elements s’hi ubicarà 
la BIE. La DF indica que la porta de l’armari serà cega de fusta i s’hi practicaran uns petits forats per a garantir la suficiència acústica 
del senyal d’emergència. A més, la frontissa serà del tipus piano i el pany serà del tipus clic-clac. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
L’ATC indica que facilitarà a la DF les especificacions tècniques, així com els plànols de producció del mobiliari que s’ubicarà a les 
plantes, per tal de definir com es realitzarà el cablejat fins als “ofiblock” de les taules de treball. Un cop rebuda la documentació, la 
DO procedirà a realitzar una proposta gràfica de localització de cadascun dels punts de connexió per a servir a tot el conjunt del 
mobiliari. 
Un cop realitzat el procés, la Contracta presentarà a la DF una mostra in situ del mobiliari i de com es realitza aquesta connexió. 
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2.1.4. Equipament i mobiliari 
A petició de l’ATC, s’estudiarà si l’amplada dels armaris compactes podrà quedar fixada en 40cm d’ample, en comptes dels 48cm 
previstos de projecte. Aquesta també indica que, segons la seva informació, el fre d’aquests armaris no ve de sèrie, per la qual cosa 
s’haurà de tenir en compte aquest fet. 
En data 06.11.2015 la Contracta tramet a la DF la documentació gràfica del projecte de cuina aportat per l’industrial subministrador. 
En la present reunió, la Contracta comenta als assistents que, un cop situats tots els elements acordats a la reunió del dia 
29.10.2015, resten zones de la cuina amb espais sense definir. 
Cal aclarir la solució de cuina, segons les necessitats de l’ATC i tenint en compte les limitacions econòmiques de l’Obra. 
La Contracta proporcionarà a l’ATC les fitxes i especificacions tècniques de tot l’equipament amb que comptarà la cuina. 

2.1.5. Altres temes 
L’ATC indica als assistents que té enllestida les propostes gràfiques de vinils per a la senyalètica dels diferents espais de l’edifici, 
exceptuant la tria del color de fons de la numeració vertical dels despatxos. Del llistat presentat per l’ATC, s’acorda que el color de 
fons serà el magenta fosc referència Pantone 201. L’ATC passarà a la DO la proposta completa demà dia 10.11.2015. 
Un cop estudiada i incorporada per la DO, es trametrà a la Contracta perquè en realitzi una mostra d’impremta, la qual haurà de ser 
validada. 

2.1.6. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares i paviments). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Durant la present visita la Contracta aporta a l’Obra una mostra d’un despatx tancat mitjançant mampara. La DF realitza 
comprovació i verificació, amb la presència de l’industrial subministrador, i conclou que el conjunt, amb la solució executada, no 
ofereix suficient rigidesa als impactes. S’indica que les portes hauran d’estar reforçades per dos muntants metàl·lics ancorats de 
forjat a forjat que li aportin rigidesa. 
La DF demana a la Contracta mostres físiques de llumeneres decoratives i d’emergència. 
Veure punts “2.1.3 Instal·lacions” i “5. Mostres”. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament   Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº7 I ANTERIORS - -

20151103 DISPOSITIUS BIOMÈTRICS ACTUAL SEU ATC INFRA 03.11.2015
20151103 MIDES TRANSPALET DE TRANSPORT AMPLADA MÍNIMA P.SOT -1 DGP 03.11.2015
20151103 PROJECTE DE GESTIÓ DE CUES INFRA 03.11.2015
20151105 INFORME DE PROVES DE CÀRREGA FALSOS SOSTRES P4 I P3 LABORATORI 05.11.2015
20151105 PLANIFICACIÓ TEMPORAL ACTUALITZADA EN FORMAT TCQ CONTRACTA 05.11.2015
20151106 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PROJECTE DE CUINA CONTRACTA 06.11.2015
20151106 PLÀNOL DE COTES ACTUALITZADES DIMENSIONS P4 CONTRACTA 06.11.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum del seguiment de l’obra 
S’observa que s’estan duent a terme les tasques de compartimentació vertical d’envans de cartró-guix a tot el conjunt de plantes i 
s’han començat a col·locar alguns premarcs de portes. 
S’aprecia a les plantes 4a i 3a que s’estan disposant les canalitzacions de safates metàl·liques i el cablejat de veu i dades. 
Les visites d’obra queden restablertes els dilluns a les 10h del matí. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -
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3.3. Planning i seguiment 
Es revisa el pla de treballs penjat a la caseta d’obra i es marca la línia del dia, per tal de veure les tasques que s’haurien d’estar 
duent a terme i les que s’haurien d’iniciar en breu per complir la planificació. Tal i com s’aprecia, s’haurien d’estar duent a terme ja 
feines relacionades amb l’execució de bancades i les instal·lacions d’aigua freda i de calenta sanitària. Durant la present setmana 
hauran d’iniciar-se les relacionades amb l’evacuació d’aigües i les de tubs de coure de la sala tècnica principal. 
La DE observa i indica a la Contracta que no percep l’activitat suficient a l’Obra malgrat a les dates en què ens situem, així com que 
no hi ha suficient llum artificial per a treballar en condicions de foscor un cop s’ha post el sol. S’insta doncs a què augmenti 
substancialment el ritme per tal de donar compliment al planning presentat i disposi l’enllumenat adequat. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Es resta a l’espera de rebre l’informe de proves de càrrega de falsos sostres preexistents a les plantes baixa i 1a, en les ubicacions 
que es van determinar, per part del Laboratori. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
FALSOS SOSTRES INFORME DE PROVES DE CÀRREGA DE FALSOS 

SOSTRES PREEXISTENTS DE P1 I PB 
26.10.2015   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 26.10.2015   
MAMPARES in situ 26.10.2015 09.11.2015   

REFORÇ SUPERIOR ENVANS in situ 26.10.2015 09.11.2015   
ENVANS DE CARTRÓ-GUIX in situ 02.11.2015 09.11.2015   

PAVIMENTS materials 26.10.2015 02.11.2015 002.11.2015
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015   
ENLLUMENAT TIPUS “FLUVIA” 09.11.2015   
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 09.11.2015   

 
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 29.10.2015 9.903,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 184.866,06  7,91%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.522.047,31  107,91%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA  
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 09 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 16.11.2015 i 18.11.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 
- Direcció d’Execució 

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 
Tècnics d’instal·lacions 

 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº8. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  
ATC Consulta a l’ECOP connexió a terra paviment tècnic existent 26.10.2015  

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra amb major grau detall 02.11.2015    

CONTRACTA Mostres de reforços superiors d’envans de cartró-guix in situ 19.10.2015  
CONTRACTA Mostres de mampares in situ 26.10.2015  
CONTRACTA Proposta de mestrejat de claus 26.10.2015  

CONTRACTA Confirmació de mides lliures en planta per a la distribució de 
despatxos 09.11.2015    

ATC Consulta al CTTI sobre el nombre de RACKs 09.11.2015  
ATC Consulta al CTTI referent alçada i sortida dels projectors 09.11.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 
16.11.2015 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

Durant la visita d’obra s’indica que s’haurà de comprovar el compliment de protecció enfront al foc dels envans preexistents rere la 
cuina, ja que les plaques estàndard de cartró-guix només acompleixen un EI90. La DF estudiarà si és necessari que acompleixin 
una reacció al foc EI120 i, si és el cas, quina solució constructiva es podrà adoptar perquè sigui així, mitjançant sistemes certificats. 

2.1.2. Compartimentació interior horitzontal 
Es donarà compliment al requisit de sectorització contra incendis en els arxius i altres locals de risc especial a partir de la valoració 
de dues opcions: 

Muntatge d’un cel ras de plaques ignífugues de guix laminat o bé de plafons de silicat calci del tipus “Promat”, amb registres 
enfront el foc. 
Incorporació de comportes i collarins en les instal·lacions que travessin el sector d’incendis. 

La Contracta estudiarà les anteriors possibilitats i aportarà una valoració econòmica per a procedir a escollir la opció adequada. 
La Contracta aporta una mostra in situ de franja longitudinal de guix laminat, per tal de cegar el forat existent entre dues plaques de 
cel ras, derivat de l’enderroc d’un parament preexistent. 
Veure punts “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.3. Instal·lacions 
Es defineix el següent en el camp de les instal·lacions: 
Control d’accessos 
Es defineix que se situaran dispositius de control a banda i banda dels accessos a les plantes 3a i 4a. 
Instal·lació d’electricitat 
S’acorda que l’actual quadre de serveis generals es traslladarà i se situarà a la paret del fons del pati d’instal·lacions. La distribució 
de noves línies es realitzarà per l’espai existent entre conducte i forjat mitjançant nova safata. 
Veu, dades i comunicacions 

La Direcció General de Patrimoni comenta que ha realitzat consulta al CTTI sobre els models del SAI i el grup electrogen i que 
aquest ha verificat que els elements s’adapten a les necessitats de l’Obra. 
Resta pendent per part de l’Agència Tributària la consulta al CTTI referent a l’alçada de projectors i pantalles, així com en quin 
punt s’haurà de deixar el cablejat HDMI perquè s’hi puguin connectar. 
A petició de la Contracta, l’ATC facilitarà, via Infraestructures.cat, el detall de posició de muntatge dels components dels 
RACKs. 

Instal·lació contra incendis 
La DO realitzarà consulta sobre la necessitat o no de modificar la llicència d’activitat existent per a l’edifici. 
S’acorda que la ubicació de la nova central d’incendis serà la mateixa que l’existent. 

La Contracta sol·licita el tractament que haurà de realitzar sobre els elements desmuntats de les instal·lacions preexistents que no 
són reutilitzables (equips d’aire condicionat, RACKs, etc). Es realitzarà consulta a l’ECOP sobre aquesta qüestió. 
L’ATC va facilitar a la DF fitxes d’especificacions tècniques de les taules que s’ubicaran a les plantes. Es defineix que el cablejat que 
arribarà als diferents “ofiblocks” dels punts de treball serà de color vermell per al SAI i blanc per a la resta. 
En aquest sentit, l’ATC indica que facilitarà una taula mostra per a realitzar in situ les comprovacions oportunes. 

2.1.4. Equipament i mobiliari 
L’ATC demana confirmació de les particularitats definides referents als armaris compactes. La DF li concreta el següent: 

El sistema de rails serà enrasat respecte el paviment. 
L’amplada de pas entre mòduls es defineix igual o superior a 80cm. 
Es verificarà el sistema de fre de final de recorregut. 

El proper dimecres dia 18.11.2015 es convoca una reunió conjunta amb la DF, la Contracta i l’ATC, amb assistència de l’industrial 
subministrador, per a definir la cuina. 
En aquesta reunió es repassaran els elements previstos i l’import disponible, establint un topall econòmic i una llista de prioritats 
perquè aquest capítol no provoqui un increment pressupostari de l’Obra. 

2.1.5. Altres temes 
Referent a les portes situades vora les rampes de planta baixa, es prestarà atenció en l’encontre entre el paviment tècnic i el de gres 
perquè no suposi cap impediment per a la seva obertura. La DF dóna instruccions a la Contracta perquè els retenidors que 
s’instal·lin siguin encastats, per a permetre que les dues fulles obrin 90º. 

2.1.6. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares, paviments, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Durant la present visita, la Contracta aporta als assistents una mostra de lluminària d’emergència de la casa Zemper, model “Xena”. 
La DF l’accepta. 

 
18.11.2015 
2.1.7. Compartimentació interior vertical 

Durant la visita a l’Obra, la DE observa que a la planta 1a s’està col·locant la primera capa de plafons de cartró-guix dels envans a 
partir de retalls i no pas de plaques senceres, tal i com hauria de ser, donant lloc a especejaments excessius i en cap cas 
acceptables. 
Vista la situació de muntatge deficient del sistema d’envans de cartró-guix, la DE decideix realitzar una inspecció exhaustiva de la 
totalitat de les primeres capes d’aquests i de tots els sistemes (N, F, H) de la planta 1a: s’ordena desmuntar les segones capes dels 
envans acabats per a verificar la seva execució. 
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Un cop acabada la inspecció, s’ordena el desmuntatge i posterior reposició de la placa de guix laminat de la zona afectada en 
primera instància, corresponent a la divisòria entre el menjador i l’espai de neteja, a més dels envans separadors entre els espais de 
sala de reunions-centraleta-accés-magatzem, així com el pany nord-est que conforma l’armari i la separació entre les anteriors 
zones amb l’espai obert d’oficines, exceptuant la divisòria que tanca el magatzem per la orientació nord-oest. 

2.1.8. Equipament i mobiliari 
Es manté la reunió convocada per a tractar el projecte d’execució de la cuina amb assistència de l’industrial subministrador: 

Atenent la petició de la Direcció General de Patrimoni, es realitzarà la línia de bufet en un sol element continu, tot i que el 
Projecte està aprovat amb un sistema modular de mobiliari. 
L’increment econòmic que representa aquest canvi respecte del Projecte, s’haurà de reabsorbir amb canvis en acabats i 
qualitat, d’acord amb la DGP. 
Es demana pressupost a la Contracta per tal de moblar la franja de la zona de cafeteria, no previst en el Projecte inicial, 
l’aprovació del qual resta pendent de la valoració econòmica global per a tota la cuina. 

S’acorda tenir pressupost per a discutir-lo a la següent visita d’obra. 
2.1.9. Mostres i acabats 

Es presenta proposta de la llumenera de la sala de reunions. La DO demana també que es presenti mostra de la prescrita en 
projecte abans de procedir a la seva aprovació. 
Veure punt “5. Mostres”. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº8 I ANTERIORS - -

20151109 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DEFINICIÓ DE TAULES ATC 09.11.2015
20151110 FITXES TÈCNIQUES GRUP ELECTROGEN I SAI CONTRACTA 10.11.2015
20151111 FITXES TÈCNIQUES PAVIMENT DE GRES CONTRACTA 11.11.2015
20151112 FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI CUINA INFRA 12.11.2015
20151112 PROPOSTES GRÀFIQUES DE VINILS PER A LA SENYALÈTICA DGP 12.11.2015
20151116 DETALL 3D TAULES D’OFICINES INFRA 16.11.2015
20151117 INFORME DE PROVES DE CÀRREGA FALSOS SOSTRES P1 I PB LABORATORI 17.11.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
Es continuen duent a terme les tasques de muntatge de les plaques de guix laminat dels envans divisoris. S’observa que a la planta 
3a encara s’estan col·locant plafons de llana de roca i que a la resta de plantes encara resten divisòries per aixecar. 
S’aprecia que s’estan executant els calaixos d’armaris per a roba i els que allotjaran les BIEs, així com col·locant els premarcs. 
En l’àmbit d’instal·lacions, s’estan distribuint les diverses canalitzacions i cablejat pel paviment tècnic i el fals sostre. També en 
alguns punts s’han començat a disposar les caixes de repartiment de tubs del circuit frigorífic. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
- -
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3.3. Planning i seguiment 
Es revisa el pla de treballs penjat a la caseta d’obra i es marca la línia del dia, per tal de veure les tasques que s’haurien d’estar 
duent a terme i les que s’haurien d’iniciar en breu per a complir la planificació. Tal i com s’aprecia, s’haurien d’estar duent a terme ja 
feines relacionades amb l’evacuació d’aigües i les de cablejat de la sala tècnica principal; l’execució de bancades hauria d’estar 
finalitzada i s’haurien de donar per acabades aquesta setmana les referents a les d’envans de guix laminat i les d’instal·lacions 
d’aigua freda i de calenta sanitària. Durant la present setmana hauran d’iniciar-se les referents a l’enrajolat de paraments i dels 
circuits frigorífics. 
Aquesta planificació no concorda amb l’activitat de l’Obra, doncs activitats que conformen el camí crític no s’han iniciat i tasques 
que depenen d’aquestes sí, amb la qual cosa, les primeres no formen realment part del camí crític. 
Segons l’empresa adjudicatària, a data d’avui, el termini es compleix. 
La DF però, demana a la Contracta, amb la major brevetat, l’actualització del pla de treballs i el seu ajust al desenvolupament real de 
l’Obra. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
En data 17.11.2015 es rep per part del Laboratori l’informe de proves de càrrega de falsos sostres preexistentes a les plantes baixa 
i 1a. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
FALSOS SOSTRES INFORME DE PROVES DE CÀRREGA DE FALSOS 

SOSTRES PREEXISTENTS DE P1 I PB 
26.10.2015 117.11.2015

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 26.10.2015   
MAMPARES in situ 26.10.2015 09.11.2015   

REFORÇ SUPERIOR ENVANS in situ 26.10.2015 09.11.2015   
ENVANS DE CARTRÓ-GUIX in situ 02.11.2015 09.11.2015   
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 16.11.2015   
ENLLUMENAT TIPUS “FLUVIA” 09.11.2015 18.11.2015   
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 09.11.2015 16.11.2015 116.11.2015
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 29.10.2015 9.903,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 184.866,06  7,91%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.522.047,31  107,91%

ACTA DE VIS
Edició 5. Data 
NORMA UNE-
Referència AV

7. REPO
 

16.11.2015 
 

Mostra de
 

 

Formac
 
 

SITA D’OBRES 
edició: 25.11.2
EN-ISO 9001:20

VO151116009.d

ORTATGE FO

e franja longitud

Estat actua

ció de cavitat p

09 
2015  
000 
docx 

OTOGRÀFIC

dinal de guix lam

al de la planta 3

er a instal·lació

 

C 

minat en cel ras

3a 

 
 de BIE a P3 

s 

Cont

Col·

Est

tinuen les feines

locació de prem

at actual de la 

s de formació d

marcs per als fu

planta 3a 

d’envans de car

uturs armaris de

6/8

tró-guix P3 

e planta 3a 

146



ACTA DE VIS
Edició 5. Data 
NORMA UNE-
Referència AV

 
 

18.11.2015 
 

Caixa 
 

Execució de
 

 
 

SITA D’OBRES 
edició: 25.11.2
EN-ISO 9001:20

VO151116009.d

de repartiment 

eficient plafons 

09 
2015  
000 
docx 

de tubs del circ

d’envans de gu

 
 

 

cuit frigorífic 

uix laminat a P1 

Co

 (I) Exec

ol·locació i conn

cució deficient p

nexió de caixa d

plafons d’envan

 
 

de repartiment 

ns de guix lamin

7/8

al sostre 

nat a P1 (II) 

ACTA DE VISITA D’OBRES 09 
Edició 5. Data edició: 25.11.2015  
NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 
Referència AVO151116009.docx 

8/8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 10 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 23.11.2015 i 25.11.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 
Tècnics d’instal·lacions 

 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº9. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  
ATC Consulta a l’ECOP connexió a terra paviment tècnic existent 26.10.2015  

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra amb major grau detall 02.11.2015    

CONTRACTA Mostres de reforços superiors d’envans de cartró-guix in situ 19.10.2015  225.11.2015
CONTRACTA Mostres de mampares in situ 26.10.2015  
CONTRACTA Proposta de mestrejat de claus 26.10.2015  

CONTRACTA Confirmació de mides lliures en planta per a la distribució de 
despatxos 09.11.2015  225.11.2015 

ATC Consulta al CTTI sobre el nombre de RACKs 09.11.2015  
ATC Consulta al CTTI referent alçada i sortida dels projectors 09.11.2015  

CONTRACTA Mostra de nova franja longitudinal de 10cm de cel ras 16.11.2015  

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Actualització del Pla de Treballs 18.11.2015  
CONTRACTA Replanteig dels despatxos de les diferents plantes 23.11.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 
23.11.2015 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

S’observa a la planta 3a que alguns dels reforços superiors dels envans de cartró-guix no s’estan col·locant correctament, alguns 
dels quals no es troben ancorats als muntants sinó a les mateixes plaques. Segons la Contracta, aquests són provisionals, a l’espera 
de muntar els definitius. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Durant la visita, la DF aprecia que s’han practicat forats per a passar cablejat a l’envà preexistent rere la cuina, el qual es troba en 
objecte d’estudi per tal de comprovar el seu compliment enfront el foc. Es recorda a la Contracta que no pot prendre decisions 
d’aquest tipus abans de la determinació de la solució final per part de la DF. En cas de dubte, haurà de realitzar les consultes 
pertinents a la DF. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
A la zona d’accés del dispensari de planta baixa: 

La Contracta comunica a la DF que ha procedit a ampliar l’armari que ha d’allotjar la maquinària de la porta corredissa, ja que 
segons indica, no quedava suficient amplada per a encabir-hi el corresponent mecanisme de la porta. Com a resultat d’aquesta 
acció, l’armari de la BIE que estava projectat ha de reduir la seva longitud per tal que es pugui situar l’accés al dispensari i 
alhora no sobresurti de l’envà que la delimita. La DO comunica que estudiarà una solució de reubicació d’aquesta BIE per tal de 
redreçar aquesta situació. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
S’aprecia que el nivell de cota de la zona que ocuparà la totalitat del dispensari quedarà per sobre de la fusteria inferior de la 
façana, degut a la construcció de la nova rampa, generant un desnivell entre aquest tancament i la nova alçada del paviment 
tècnic. La DO estudiarà una proposta per a la resolució d’aquest espai. 

La DF reitera a la Contracta la necessitat de disposar in situ del replanteig dels despatxos, seguint les directrius donades a l’acta nº8 
(09.11.2015), per tal que pugui ser verificat i aprovat. 
La Contracta planteja un dubte a la DO respecte la nomenclatura de portes de mampara que es marquen en la documentació 
gràfica i la seva situació. La DO indica que els plànols descriuen correctament aquests elements i que s’hauran de realitzar tal i com 
es prescriu. 
La DO indica que l’acabat per a tots els armaris i portes serà pintat d’esmalt semi mat, en comptes de melamina blanca. 

2.1.2. Instal·lació d’electricitat 
La Contracta presenta una mostra de mecanisme d’interruptor model “Simon82”. Se li indica que aporti també una del prescrit en 
projecte, model “BTicino Light”. Un cop es disposi d’ambdues es procedirà a aprovar-ne la que correspongui. 

2.1.3. Equipament i mobiliari 
A petició de l’ATC, la Contracta indica que a partir del dia 07.02.2016 es podrà iniciar el trasllat del mobiliari a l’Obra per a la seva 
distribució i connexió, així com la sala tècnica. 
L’ATC realitzarà consulta al fabricant subministrador de les taules dels llocs de treball referent a si les de les sales de reunions 
incorporen el registre mecanitzat de capsa encastada tipus “Bachmann”, així com les diferents preses. 
L’ATC realitza consulta a la Contracta sobre si les televisions que s’han d’ubicar a l’Obra es troben contractades, ja que es posa 
sobre la taula la possibilitat que les aporti directament el CTTI, amb el conseqüent estalvi econòmic que això suposa. L’empresa 
adjudicatària indica que sí ho estan però farà gestió per a l’anul·lació. 

2.1.4. Altres temes 
L’ATC realitzarà una proposta de mestrejat de claus que farà arribar a la Contracta, via Infraestructures.cat, perquè demani oferta 
per a la seva execució. 
L’ATC indica als assistents que iniciarà les gestions per a la contractació dels diferents subministraments. 
La DO, a petició de l’ATC, realitzarà una descripció gràfica dels locals de planta baixa, incloent la disposició de tòtems i altres. 
La Direcció General de Patrimoni demana data a la Contracta per tal de poder realitzar una revisió amb els tècnics de l’ECOP 
perquè tinguin coneixement sobre les solucions constructives preses, referents a les actuacions respecte l’edifici. 

2.1.5. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares, paviments, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Mampares 
La Contracta ensenya una mostra per a la sustentació inferior de les mampares a la zona de les portes, composada per un peu al 
qual se li solda una platina metàl·lica de 2mm de gruix. Al no tractar-se d’una mostra in situ, no es pot apreciar la unió del peu i 
platina al terra, així com d’aquests elements amb els muntants de la nova mampara. 
Es reitera a la Contracta la necessitat de disposar a l’Obra d’una mostra de mampara per tal que la DF pugui procedir a verificar-la 
i aprovar-la. 

 
25.11.2015 
2.1.6. Compartimentació interior vertical 

Per tal de donar compliment de protecció enfront al foc EI120 al parament preexistent rere la cuina, la DF dóna instruccions a la 
Contracta perquè procedeixi a la formació d’un nou envà adossat a l’actual, de dues plaques ignífugues de cartró-guix de 13mm 
per banda, amb muntants de 46mm i aïllament de llana de roca de 60mm, obtenint així una dimensió total de 10cm. 
La Contracta realitza consulta a la DO sobre quina serà la disposició dels armaris que hauran d’allotjar els humidificadors. Durant la 
present visita, la DO dóna indicacions sobre la situació d’aquests espais a totes les plantes, els quals queden fixats en les cavitats 
dels armaris guarda-roba, separant ambdós elements per una costella divisòria. La previsió de longitud d’aquest armari queda 
fixada en 77cm, degut a què, segons consulta d’uns dels tècnics instal·ladors a l’empresa subministradora, es necessita a banda i 
banda de l’aparell humidificador (de 37cm de llarg), un espai per a manteniment de 20cm. 
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A més de les instruccions prescrites, la DO actualitzarà la documentació gràfica de la situació d’aquests armaris i estudiarà també 
quina serà la composició i acabat de les portes que tancaran aquests espais. 
La DF defineix que en els llocs on una junta de dilatació de l’edifici travessi un armari, aquest també s’haurà d’executar comptant 
amb una, és a dir, com si de dos armaris independents es tractés, per tal de no interrompre i donar continuïtat a aquesta. 
A la planta 1a, la DF realitza les següents consideracions sobre l’envà divisori entre el menjador i la sala de reunions: 

S’observa que s’estan col·locant les làmines de protecció contra el soroll tipus “ViscoLAM” de la casa “Chova”. S’indica 
explícitament que se segueixin les normes de muntatge del fabricant per a assegurar que quedin ben fixades al parament i que 
l’especejament s’ha d’efectuar de manera que els límits d’aquestes no coincideixin amb les juntes de les plaques de cartró-guix. 
Es donen instruccions també perquè es construeixi un calaix de plafons de guix laminat per davant del conducte de clima que 
discorre per la part alta de l’envà acústic, de les mateixes característiques que aquest. 
La Contracta comenta a la DF un dubte de muntatge referent a l’encontre d’aquest envà respecte el pilar existent, ja que en 
l’espai entre aquest mateix i la façana és força impracticable. S’acorda que per a poder treballar-hi es retalli una part de la 
secció de l’envà construït, s’executin les superfícies que anteriorment no es podien construir, s’hi disposi l’aïllament acústic 
corresponent i finalment es torni a reconstruir la secció d’envà desmuntada. 

La DF procedeix a la comprovació de les mides de replanteig preses per a assegurar les distàncies prescrites en els despatxos i les 
amplades de pas entre taules i pilars, a la zona de façana nord-est de la planta 4a. La mesura obtinguda de l’alineació és de 2,40m 
des del pilar més desfavorable fins a la cara del perfil del nou tancament de mampara, coincident amb la mida dictada. La DF 
aprova aquest replanteig. 
La DE realitza inspecció de l’envà ceràmic de la sala d’instal·lacions de planta baixa. S’aprecia que coincideix en alineació amb la 
caixa d’ascensor, fet que genera dubtes, ja que mentre s’estava construint es veia que l’espai era massa estret per a allotjar-hi un 
extradossat de cartró-guix. La Contracta indica a la DE que finalment s’ha procedit a fer un engaltat amb pasta d’unió, solució que, 
des d’un bon inici, va quedar explícitament prohibida per la DF, donada l’excessiva alçada del parament. Així doncs, la DE no dóna 
per acceptable aquesta solució constructiva i commina a la Contracta a què realitzi proposta. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.7. Compartimentació interior horitzontal 
Per a donar compliment al requisit de sectorització contra incendis i assolir una reacció al foc EI90 en els arxius i altres locals de risc 
especial, s’executarà un fals sostre composat per tres plaques ignífugues de guix laminat, de 13mm de gruix cadascuna, i addició 
de manta de llana de roca o fibra de vidre, de 60mm de gruix per la cambra interior del cel ras. 
La DE marca explícitament que s’haurà d’executar aquesta solució amb subestructura primària i secundària, atenent sempre a les 
instruccions de muntatge subministrades pel fabricant. 
La DE comenta a l’empresa adjudicatària que les perforacions en els sostres s’hauran d’executar a nervi, amb galga a l’alçada 
d’aquest, per a evitar trencaments en les capes d’impermeabilització i que els tacs hauran de ser metàl·lics, quedant expressament 
prohibits els de plàstic. 
A més. en els arxius s’afegiran dos registres de 60x60cm amb obertura cap amunt. En la resta de locals de risc especial també s’hi 
disposaran i seran de les mateixes característiques però amb obertura cap avall. 

2.1.8. Paviments 
La Contracta planteja a la DF si es pot deixar de col·locar el paviment de PVC que ha de situar-se a la sala tècnica, ja que un cop 
col·locats els quadres d’instal·lacions i altres elements, s’haurà de retallar a mida. La DF indica que es col·loqui el paviment tècnic i 
més endavant, cap al final de les diferents tasques a l’espai, es valorarà i decidirà l’opció més adequada. 

2.1.9. Instal·lacions 
S’acorda el següent en matèria d’instal·lacions: 
Instal·lació de veu i dades 
Un dels tècnics d’instal·lacions de la Contracta planteja a la DO si es pot modificar un traçat del cablejat de veu i dades per tal 
d’escurçar-ne el recorregut. La DO li indica que les modificacions hauran de respondre sempre a factors lògics i que en qualsevol 
cas hauran de quedar recollides degudament en la documentació gràfica del projecte final d’obra. 
Instal·lació de ventilació 
Es defineix que el conducte de sortida de la ventilació de la cuina tindrà un diàmetre de 300mm, el qual haurà de comptar amb una 
comporta tallafocs a la sortida de l’espai, per tal de donar compliment al sector d’incendis. 

2.1.10.Equipament i mobiliari 
La Contracta indica als assistents que ha procedit a anul·lar la comanda de les televisions que havien estat contractades. Es 
valorarà econòmicament l’opció de destinar aquest estalvi a altres partides de l’obra. 
Es tracten les següents consideracions referents a la cuina, com a conseqüència de l’anterior visita d’obra del dia 18.11.2015: 

La Contracta indica que s’han realitzat les modificacions pertinents en el pressupost de la cuina, la qual cosa i atenent al canvi 
en els acabats i qualitat del mobiliari, no suposa un sobrecost en l’import total. Queda definit doncs que els mobles seran d’acer 
inoxidable, no sent de la casa “Fagor” i de granit negre i no de “Silestone”, tal i com estava previst en projecte. 
La Contracta aporta a la DF un pressupost per tal de moblar la franja de 8m de cafeteria (no previst en el projecte inicial), el qual 
ascendeix a un import aproximat d’uns 13.000 , sent un valor no assumible pel desviament econòmic de l’obra que això suposa. 
D’aquest pressupost només s’aprova incorporar el passasafates, així com l’aigüera, la pica i el moble per al marro, ja inclosos 
en el pressupost inicial esmentat a l’anterior paràgraf. 

Veure punt “6. Informació econòmica”. 
2.1.11.Mostres i acabats 

Durant la present visita la Contracta aporta a l’Obra les següents mostres: 
Mampares 
Es mostra un despatx tancat amb mampara. La DF aprecia que els dos muntants que han d’augmentar la rigidesa de les portes 
estan ancorats directament al fals sostre, en comptes d’estar-ho de forjat a forjat, tal i com es va indicar. El mateix cas succeeix amb 
el perfil perimetral superior. A la part inferior, just on descansen els muntants de les portes, s’ha disposat un peu al qual se li ha 
afegit un tac de fusta, solució provisional indica la Contracta, fins a l’obtenció d’un amb l’alçada correcta. A la part superior del peu 
s’ha disposat una platina metàl·lica, solució esmentada durant l’anterior visita del dia 23.11.2015. La DF conclou que la mostra no és 
aprovada degut al seu estat de provisionalitat i per no incloure les decisions entorn als ancoratges que es van dictar i reitera la 
necessitat de disposar-ne d’una totalment acabada que inclogui totes les instruccions donades. 
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La DF defineix que per a l’encontre entre el vidre de mampara i el de façana s’hi haurà de disposar una junta de doble cara de més 
gruix de la que s’aprecia in situ. 
La DO realitza un croquis de la solució per als ancoratges superiors i el transmet a la Contracta en el moment de la visita. 
Veure punts “7. Reportatge fotogràfic “ i “8. Croquis”. 
Envà divisori de cartró-guix amb vidre 
La Contracta presenta mostra d’encontre d’un envà de cartró-guix amb el tancament de vidre de les mampares preexistents del 
passadís del pati de planta 3a. La DF analitza la solució i indica que les juntes de goma que s’hi hauran de disposar estaran situades 
directament a la cara del plafó en contacte amb el vidre. 
Veure punts “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”. 
Envà divisori de cartró-guix amb muntant de tancament metàl·lic 
Es mostra encontre de l’envà de guix laminat amb el muntant del tancament de mampara preexistent del passadís del pati interior 
de l’edifici. S’hi ha col·locat un perfil tubular d’acer inoxidable de 60.30mm, ancorat al perfil existent. La DF accepta la mostra. 
Veure punts “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”. 
Junta de dilatació en envans de cartró-guix 
La DF realitza verificació d’una mostra de junta de dilatació en envans. Segons indica la Contracta, ja que la DF expressa el seu 
dubte, la junta no està unida entre sí en cap punt de la seva longitud, restant separats els perfils que la conformen a banda i banda. 
D’altra banda, s’ha afegit un perfil de PVC d’acabat, que segons expressa, és especial per a juntes de dilatació, definit pel sistema 
subministrat pel fabricant i que actua com a cavalló. Es demana disposar d’aquest certificat. 
Veure punts “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua   Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº9 I ANTERIORS - -

20151112 FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI CUINA INFRA 12.11.2015
20151112 PROPOSTES GRÀFIQUES DE VINILS PER A LA SENYALÈTICA DGP 12.11.2015
20151116 DETALL 3D TAULES D’OFICINES INFRA 16.11.2015
20151117 INFORME DE PROVES DE CÀRREGA FALSOS SOSTRES P1 I PB LABORATORI 17.11.2015
20151119 DEFINICIÓ DE COLORS DE LES CADIRES DGP 19.11.2015
20151119 FITXA TÈCNICA CORTINES CONTRACTA 19.11.2015
20151123 CROQUIS DE REORDENACIÓ RAMPA ACCÉS PB DISPENSARI DO 23.11.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
Es continuen duent a terme les tasques de muntatge de les plaques de guix laminat dels envans divisoris per a donar forma a la 
nova distribució i disposant-hi també els corresponents reforços superiors. 
A la zona de planta 1a, entre el menjador i la sala de reunions, s’ha iniciat la col·locació de les làmines d’aïllament acústic. 
S’aprecia que s’estan executant els calaixos d’armaris per a roba i els que allotjaran les BIEs, així com col·locant els premarcs, a 
totes les plantes de l’Obra. 
S’està donant l’acabat a les superfícies dels diferents paraments ceràmics. 
S’observa que s’estan col·locant les diferents portes RF a totes les plantes. 
S’ha iniciat el replanteig dels despatxos sobre el paviment tècnic a la planta 4a. 
En l’àmbit d’instal·lacions, es continuen distribuint les diverses canalitzacions i cablejat pel paviment tècnic i el fals sostre, tant 
elèctriques com del circuit frigorífic de climatització i del de veu i dades. 
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3.2. Subcontractes 
 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES

 
3.3. Planning i seguiment 

La DF reitera a l’Adjudicatari que procedeixi a l’actualització del pla de treballs i el seu ajust al desenvolupament real de l’Obra i que 
el trameti a la DF amb la major celeritat. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Sense observacions. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 26.10.2015   
MAMPARES in situ 26.10.2015 09.11.2015   

REFORÇ SUPERIOR ENVANS in situ 26.10.2015 09.11.2015 225.11.2015
ENVANS DE CARTRÓ-GUIX in situ 02.11.2015 09.11.2015 225.11.2015
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 16.11.2015   
ENLLUMENAT TIPUS “FLUVIA” 09.11.2015 18.11.2015   

ENCONTRE ENVÀ DE CARTRÓ-GUIX 
AMB MAMPARA DE VIDRE in situ 

25.11.2015 25.11.2015 225.11.2015

ENCONTRE ENVÀ DE CARTRÓ-GUIX 
AMB MUNTANT METÀL·LIC in situ 

25.11.2015 25.11.2015 225.11.2015

JUNTA DE DILATACIÓ EN ENVANS DE 
CARTRÓ-GUIX in situ 

25.11.2015 25.11.2015 225.11.2015
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA  
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 11 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 30.11.2015 i 02.12.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Isabel Tornabell González 

Direcció General de Patrimoni 

Subdirectora General 

Clàudia Casadevall Massuet 
Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

Javier Fernández Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnics representants 

David Sáez Guinjoan 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

Lluís Aguilar Salvador -- Coordinació de Seguretat i Salut 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 
Tècnics d’instal·lacions 

 

Sergio Amador Marchante Tècnic de Prevenció 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº10. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
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1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  
ATC Consulta a l’ECOP connexió a terra paviment tècnic existent 26.10.2015  

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra amb major grau detall 02.11.2015    

CONTRACTA Mostres de mampares in situ 26.10.2015  330.11.2015
ATC Proposta de mestrejat de claus 23.11.2015  002.12.2015
ATC Consulta al CTTI sobre el nombre de RACKs 09.11.2015  
ATC Consulta al CTTI referent alçada i sortida dels projectors 09.11.2015  

CONTRACTA Mostra de nova franja longitudinal de 10cm de cel ras 16.11.2015  

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Actualització del Pla de Treballs 18.11.2015  227.11.2015
CONTRACTA Replanteig dels despatxos de les diferents plantes 23.11.2015  

DO Proposta d’accés a l’àmbit del dispensari de planta baixa 23.11.2015  
DO Proposta gràfica per als locals de planta baixa 23.11.2015  

CONTRACTA Proposta per a la resolució d’envà ceràmic de la sala tècnica 25.11.2015  
 
2. INFORMACIÓ 

 
2.1. Comunicats 
 
30.11.2015 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

La Contracta realitza consulta a la DF sobre on s’haurà de situar l’envà de planta 4a que divideix el despatx de direcció de la sala de 
reunions, ja que l’alineació descrita en projecte coincideix amb una biga metàl·lica. Es prenen mides in situ per a esbrinar quina 
situació seria la favorable per a l’execució de l’envà i finalment la DO indica que s’executi alineant-lo al muntant de tancament de 
façana immediatament a la dreta del pilar existent, reduint la mida del despatx de direcció en benefici de la sala de reunions. La DO 
trametrà la decisió a l’ATC. 
Referent a la zona d’accés del dispensari de planta baixa, tema ja plantejat a l’acta nº10 del dia 23.11.2015, se cita el següent: 

La DO comunica que ha fet arribar a la DGP una proposta gràfica de reubicació de l’armari de la BIE afectat per la reducció de 
dimensions, fruït de l’ampliació de la cavitat que ha d’allotjar la maquinària de la porta corredissa. La nova ubicació queda 
fixada adjacent a l’armari projectat a l’envà divisori de la sala de coordinadors 2. La DO actualitzarà la documentació gràfica 
corresponent per a recollir aquesta nova solució. 
La DO indica també que ha transmès a la DGP un croquis amb una proposta per a resoldre el desnivell de cota de 12cm 
generat entre el dispensari i la resta del local, degut a la construcció de la nova rampa. Aquesta proposta inclou deixar tota la 
zona afectada a la mateixa cota que la resta de la planta, afegint una barana d’acer inoxidable de passamà de 40.30mm que 
delimitarà el costat de la rampa adjacent al nou pas. La DO aportarà foto de mostra d’aquesta barana. Es prendrà la decisió final 
un cop aquesta quedi contrastada per totes les parts. 

La DO ha transmès a la Contracta els nous plànols d’obra, on queden recollides i ajustades les mides reals de l’edifici. Es demana a 
la Contracta que realitzi aquests nous ajustos en els envans i mampares dels despatxos, el replanteig dels quals serà aprovat in situ 
per la DF. S’indica explícitament que s’haurà d’avisar a la DF perquè el revisi i l’aprovi. 

2.1.2. Compartimentació interior horitzontal 
Durant la visita, la DE detecta a la planta 4a l’existència d’una filtració al forjat de xapa col·laborant. Es demana a la Contracta que 
verifiqui si aquesta es troba reparada i que detecti si existeixen d’altres, per tal d’evitar afectacions en el cel ras a posteriori. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.3. Instal·lacions 
Durant la visita d’obra es tracta el següent en el camp de les instal·lacions: 
Instal·lació d’electricitat 
Es defineix que el mecanisme d’interruptor que s’instal·larà a l’Obra serà finalment el prescrit en projecte, model “BTicino Light”, 
amb la inclusió de les dues enceses en el mateix. 
Instal·lació d’enllumenat 

S’acorda que se situaran dues línies d’enllumenat en les cambres que allotjaran els arxius compactes; per una banda al 
passadís i per l’altra al centre de l’espai, per tal de donar una il·luminació adequada a tot el conjunt. 
Es detecten discrepàncies entre els plànols dels falsos sostres de projecte, derivats de la documentació final d’obra de l’edifici 
i l’especejament real d’aquests a l’Obra, fet que provoca que en els despatxos les lluminàries no se situïn en les plaques de cel 
ras correctes i conseqüentment que tampoc s’ubiquin exactament en les localitzacions descrites en els plànols. Es comunica a 
la Contracta que un cop s’executin totes les divisions i quedin configurats els despatxos, la DO procedirà a realitzar un 
replanteig in situ de les lluminàries que aniran disposades en aquests. Com a directrius generals, els downlights aniran situats a 
eix de porta i els llums de fluorescents centrats a les taules de treball a una alçada de 2m del paviment tècnic. 

Resta pendent per part de l’ATC la confirmació sobre la consulta al fabricant subministrador de les taules de les sales de reunions 
per si incorporen o no el registre mecanitzat de capsa encastada tipus “Bachmann”, així com les diferents preses. 
Un dels tècnics d’instal·lacions de la Contracta realitza consulta a la DF sobre l’execució d’un forat a la llosa de planta baixa a la 
zona del pati d’instal·lacions per tal de poder realitzar el pas de les corresponents entre aquest nivell i la planta soterrani. La DF li 
indica que pot procedir a realitzar-lo respectant la geometria que s’ha presentat. 
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2.1.4. Altres temes 
Resta pendent per part de l’ATC l’aportació d’una proposta de mestrejat de claus, per tal que la Contracta pugui procedir a demanar 
oferta per a la seva execució. 
La Contracta fa entrega en paper a la DE de documentació referent a les cortines que es col·locaran en façana. Concretament un 
catàleg de mostra amb els teixits, un parell d’informes d’assajos enfront el foc i un certificat de garantia d’aquests. 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar especificacions i fitxes tècniques dels mòduls d’arxius compactes, tant els 
de pany elèctric com els de volant. 

2.1.5. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares, paviments, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Mampares 
Es presenta mostra modificada, segons les instruccions donades en l’anterior visita del dia 25.11.2015, del despatx tancat amb 
mampara a la planta 4a. 

La DF procedeix a inspeccionar el reforç de la part superior de la mostra. S’ha executat una subestructura metàl·lica horitzontal 
continua, sustentada per pèndoles soldades al forjat. El perfil perimetral superior de la mampara s’ancora mitjançat caragols a 
la subestructura esmentada, a través de la placa del fals sostre i un tac puntual de fusta. 
S’aprecia que hi ha caragols que no es troben agafats al reforç per ser curts, els quals i segons la Contracta, es tracta dels de 
l’anterior mostra; se li indica que aquests també s’allarguin i s’ancorin. 
La DF dóna per bona aquesta solució i tramet les següents instruccions: 

Se situarà una pèndola cada 2m. 
S’afegiran 2 tornapuntes en sentit perpendicular a l’alineació de la mampara a les portes. 
El perfil perimetral superior estarà ancorat al reforç mitjançant caragols cada 60cm. 
Es respectaran les juntes de dilatació de l’edifici, executant a banda i banda dues subestructures de reforç independents. 
S’haurà de reposar la capa de protecció al foc que s’ha repicat per a soldar les pèndoles al forjat. 

La DF també procedeix a inspeccionar el reforç inferior, el qual s’ha executat disposant una subestructura metàl·lica horitzontal 
continua, a la qual se li han soldat uns suports de platines puntuals, amb angle d’obertura i ancorats al forjat amb caragols. 
La DF dóna per bona aquesta solució i tramet les següents instruccions: 

La subestructura metàl·lica serà mitjançant un tub de 80.40mm. 
Als caragols ancorats a forjat se’ls hi col·locarà una banda elàstica d’uns 4mm. 
En els panys de vidre divisoris dels llocs de treball s’aplicarà la mateixa solució, disposant 3 suports, un a cada extrem i el 
restant al centre de la longitud. 

Es defineix que l’encontre entre el vidre de mampara i el de façana es resoldrà amb silicona neutra estructural. 
La DF indica que el conjunt de la mostra ofereix un major grau de rigidesa respecte les anteriors i aquesta solució, conjuntament 
amb les instruccions dictades, serà extrapolable per a l’execució de la resta. S’adjunten croquis de les solucions descrites al final 
d’aquesta acta de visita d’obra. 
Veure punts “5. Mostres”, “7. Reportatge fotogràfic” i “8. Croquis”. 
Paviments 
La Contracta presenta una mostra in situ del paviment flocat i del de PVC que es col·locarà a l’Obra. La DF accepta les mostres i li 
indica que un cop realitzades les diferents distribucions es procedirà a indicar-li en quin punt s’haurà d’iniciar el replanteig. 
Lluminàries 
Es presenta una mostra d’un downlight, model “Simon706.21”, el qual és el prescrit en projecte i d’una llumenera per als despatxos, 
de la casa “Lamp”, referència “Fil LED Opal SUS 3000 NW GR.”, com a alternativa a la descrita en projecte del tipus “Fluvia”. La DF 
accepta els dos models, comunicant que el segon haurà de proporcionar una llum més càlida, al voltant d’uns 3000ºK. 

 
02.12.2015 
2.1.6. Compartimentació interior vertical 

La DF realitza comprovació en diversos indrets de la planta 4a de l’Obra sobre com s’estan executant els reforços inferior i superior 
de les mampares. 
Pel que fa als reforços inferiors, s’aprecia que el que s’està duent a terme no concorda al 100% amb el que es va aprovar a la mostra 
de l’anterior visita d’obra: 

Els suports de platines soldats a la subestructura tubular s’estan disposant verticals i sense inclinació. 
Els mateixos, s’estan col·locant entre si amb separacions força arbitràries (entre 1,40 i 1,50m). A la mostra se situen cada 1,30m. 
Les platines s’estan soldant directament a l’estructura del tancament de façana. 

La DF dóna instruccions a la Contracta per a corregir aquestes situacions: 
Les platines hauran de comptar amb un grau d’obertura, tal i com es va definir, perquè puguin ser regulables i aportin major 
inèrcia. 
Les mateixes se separaran entre si cada 1,30m. En les mampares perpendiculars a façana, se situaran 3 suports repartits, 
complint l’anterior distància. 
No es vincularan els suports a l’estructura del tancament de façana. Es col·locaran ancorats al forjat com en la resta de casos. 
Aquests suports es col·locaran al portell, de tal forma que se succeiran alternativament un suport amb platines a ambdós 
costats de la subestructura tubular i un altre amb només una platina a un costat, canviant de cantó cada dos. 

Es comproven també in situ els reforços superiors i es recorda a la Contracta les instruccions dictades a l’anterior visita d’obra. Se li 
indica que es col·loquin els tornapuntes en escaire i al portell, tal i com s’ha descrit per al cas dels suports inferiors. Es recorda 
també que la subestructura ha de ser autoportant per si mateixa i que no pot estat vinculada a cap element estructural del fals 
sostre. 
La DO realitza en obra una proposta sobre la composició i acabat dels armaris que contindran els aparells humidificadors. Se 
situarà per davant de l’aparell un premarc amb una reixa, preferentment de PVC per tal d’evitar condensacions pel pas de l’aire. 
Sota la cavitat que contindrà l’humidificador, s’hi ubicarà un armari amb porta de dues fulles, de les mateixes característiques que la 
resta dels armaris. La DO indica que realitzarà la corresponent proposta gràfica. 

ACTA DE VISITA D’OBRES 11 
Edició 5. Data edició: 25.11.2015  
NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 
Referència AVO151130011.docx 

4/10

La Contracta realitza consulta a la DF sobre quina serà la distribució final de les diferents portes que composaran els armaris 
guarda-roba, degut a què s’hi ha afegit l’espai per a allotjar l’humidificador i al pas de la junta de dilatació. Es defineix que es 
repartirà la distància entre les dues parts invariables (cavitats per a l’humidificador i la junta), resultant 3 armaris composats per 
dues portes cadascun d’ells. L’espai resultant per on passa la junta també comptarà amb dues fulles. Les frontisses seran del tipus 
cassoleta i els tiradors del tipus polsador retràctil en tots els armaris. 
La DF demana una mostra d’armari acabat per tal de validar les decisions descrites. 
Veure punts “5. Mostres” i “8. Croquis”. 
La DF transmet a l’ATC la decisió presa entorn l’envà de planta 4a que divideix el despatx de direcció de la sala de reunions, 
indicant que es reduirà la mida del despatx en benefici de la sala. 
Seguint en aquest àmbit, la Contracta comenta a la DF, que degut a aquesta decisió, es troba amb dificultats per a executar la 
divisòria en la nova posició degut al mínim espai entre la façana i el pilar existent. La DO defineix que entre el tancament i el pilar se 
situarà un pany de vidre acústic 6+6 d’uns 20cm de longitud i se substituirà des d’aquest punt l’envà de cartró-guix projectat per 
una nova mampara cega de fusta. 
Referent al desnivell de cota de 12cm entre el dispensari i la resta del local a la planta baixa, la DGP realitza una proposta in situ 
consistent en la construcció de dues rampes; la projectada i una altra que discorreria des del replà d’accés i fins a assolir la cota de 
la sala d’espera del dispensari. La DO indica que estudiarà les dues opcions i procedirà a escollir-ne una. 
Es visita l’espai de la cuina, en el qual s’observa que s’ha construït l’envà de plaques ignífugues tal i com es va indicar. La DE 
planteja l’opció de desestimar la col·locació de l’enrajolat projectat i aplicar en lloc seu un acabat de pintura antibacteriana de fàcil 
manteniment. La DO indica que valorarà la proposta i en trametrà la seva conclusió.. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.7. Compartimentació interior horitzontal 
En l’àmbit de la cuina, la DE proposa valorar l’alternativa de substituir el fals sostre preexistent de safates microperforades per un de 
continu, de plaques de guix laminat ignífugues, de característiques similars als esmentats per als arxius, amb dos registres, ubicats 
a la zona de la campana extractora i vora una de les cantonades per tal de poder permetre el manteniment de les vàlvules de la 
instal·lació d’aigua. La DO indica que valorarà la proposta i en trametrà la seva conclusió. 

2.1.8. Paviments 
La DF dóna instruccions a la Contracta sobre el paviment tècnic que es troba a banda i banda del buit deixat per l’enderroc dels 
envans preexistents de cartró-guix, perquè se’n reguli la cota entre ambdós costats, evitant salts de desnivell i garantint la planor de 
la transició. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.9. Instal·lacions 
S’acorda el següent en matèria d’instal·lacions: 
Instal·lació de veu i dades 

La DGP i l’ATC realitzen petició a la DF i la Contracta sobre la possibilitat d’avançar l’entrada del personal del CTTI a l’Obra 
abans de la data de finalització, per tal de poder iniciar les diverses tasques relatives a les telecomunicacions. La DE els hi 
indica que si aquest fet no provoca interferències directes a l’Obra, tot i manifestar que no és l’escenari idoni, es podria valorar 
aquesta opció. S’acorda entre els assistents que la DGP realitzarà petició al CTTI perquè aquest plantegi un estudi de 
necessitats per a poder portar a terme les tasques requerides i les que es necessita que estiguin finalitzades a l’Obra, com són 
per exemple l’enllaç des de l’arqueta fins a la sala tècnica i aquesta mateixa. 
La DF indica a la Contracta que pot procedir a retirar els RACKs preexistents fora de l’Obra perquè rebin el tractament que es 
consideri oportú. 

La DGP comunica que ha realitzat consulta al fabricant subministrador de les taules de les sales de reunions. Aquest ha indicat que 
el registre mecanitzat de capsa encastada tipus “Bachmann” ve de fàbrica però no és el cas dels “ofiblocks”, que sí s’hauran de 
subministrar directament a l’Obra. 

2.1.10.Llicència d’Activitat 
La DO indica als assistents que ha procedit a trametre al seu enginyer tota la documentació necessària perquè valori si s’ha de 
realitzar algun tipus de modificació en la llicència d’activitat vigent. La DO donarà resposta tan bon punt tingui aquesta informació. 

2.1.11.Altres temes 
Referent a la revisió plantejada amb els tècnics de l’ECOP, la Direcció General de Patrimoni es posarà en contacte amb aquests per 
tal de poder concretar una data per a poder mostrar les solucions constructives preses que afecten de primera mà a l’Informe que 
van lliurar i en especial a l’encontre de les mampares amb la façana, així com la modificació dels banys de cadascuna de les 
plantes. L’ATC recorda als assistents que no es pot procedir a realitzar cap modificació dels banys fins que es tingui la resposta 
directa per escrit per part de l’ECOP. S’indica que es dóna una setmana de marge per a poder desencallar aquest tema. 
Referent a la proposta de mestrejat de claus, s’acorda que el futur personal de manteniment i neteja haurà de poder obrir totes les 
sales i que el despatx de direcció serà l’únic que comptarà amb clau diferent de la resta. 
S’acorda per part de tots els assistents que l’únic punt on se situarà una cortina enrotllable del tipus “Foscurite” serà a la sala 
d’informàtica de la planta 1a, a més d’una cortina estàndard, de les mateixes característiques que les de la resta de l’edifici. A més 
també, es desestima la col·locació en el despatx de direcció de la planta 4a d’una cortina del tipus anomenat; se’n disposarà una 
d’estàndard. 

2.1.12.Equipament i mobiliari 
La DF comunica a l’ATC que, de les partides extres per a la cuina, només ha procedit a aprovar la corresponent al passasafates, 
amb un increment econòmic de 2400 . A més els hi recorda que la franja de 8m de cafeteria comptarà amb aigüera, pica i moble 
per al marro, tots ells ja inclosos en el pressupost inicial de la cuina. Els mobles seran de granit negre i el frontal de fusta. 
La DF reclama el plànol actualitzat del projecte de cuina per poder disposar-ne d’ell i alhora poder fer-lo arribar a l’ATC perquè 
disposi de tot l’equipament que s’hi instal·larà. La Contracta indica que el tindrà com a màxim demà dijous dia 03.12.2015. 
La Contracta facilitarà a l’ATC, via la DF i Infraestructures.cat, les especificacions i fitxes tècniques dels taulells d’atenció de les 
plantes 3a i 4a. 
En els locals de planta baixa queda definit que les files de bancs que s’hi disposaran comptaran amb 5 seients, restant 
aproximadament 1,20m de pas lliure pels seus laterals, resultant un total de 10 mòduls. 
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L’ATC facilitarà a la DO, via Infraestructures.cat, el model i les especificacions de les taules dels diferents llocs de treball perquè 
pugui situar en plànols on s’hauran de practicar els forats en el paviment tècnic, per tal que el cablejat pugui arribar des del terra fins 
als “ofiblocks”. Es defineix per a cada tipus de taula per on hi haurà d’arribar: 

Agrupacions de 2 i 4 taules. El cablejat arribarà per la pota coincident entre les 4 i en el cas de les de 2 per la davantera. 
Taula individual. Les connexions arribaran per una de les potes davanteres, a escollir segons les necessitats de l’espai. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig   Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia   Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº10 I ANTERIORS - -

20151117 INFORME DE PROVES DE CÀRREGA FALSOS SOSTRES P1 I PB LABORATORI 17.11.2015
20151119 DEFINICIÓ DE COLORS DE LES CADIRES DGP 19.11.2015
20151119 FITXA TÈCNICA CORTINES CONTRACTA 19.11.2015
20151123 CROQUIS DE REORDENACIÓ RAMPA ACCÉS PB DISPENSARI DO 23.11.2015
20151127 PLA DE TREBALLS ACTUALITZAT CONTRACTA 27.11.2015
20151130 CATÀLEG, FITXA TÈCNICA I INFORMES D’ASSAJOS DE CORTINES CONTRACTA 30.11.2015
20151130 PLÀNOLS D’OBRA ACTUALITZAT AMB MIDES REALS DE L’EDIFICI DO 30.11.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
S’aprecia que s’estan executant els envans divisoris de cartró-guix que restaven per iniciar, per tal de donar formar a la nova 
distribució. 
S’observa que a mesura que la distribució d’alguns espais s’està donant per acabada s’estan col·locant també les portes tallafocs. 
A la planta 4a, després de l’aprovació de la mostra de mampara per part de la DF, s’han iniciat les tasques de formació dels 
despatxos amb la situació dels reforços superior i inferior, així com els perfils que subjectaran els panys de vidre. S’aprecia que en 
el moment de la visita s’han començat a construir a les zones on es va aprovar els replanteig amb les mides dictades. 
Veure punts “30.11.2015, 2.1.5 Mostres i acabats” i “02.12.2015, 2.1.6 Compartimentació interior vertical”. 
A la zona de la cuina s’ha construït el nou envà de plaques de cartró-guix ignífugues. 
En l’àmbit d’instal·lacions, s’aprecia que s’estan distribuint les instal·lacions de sanejament a la planta 1a, així com les de fontaneria. 
La Contracta indica que s’ha finalitzat la instal·lació del circuit frigorífic de climatització a la planta 4a. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES
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3.3. Planning i seguiment 
En data 27.11.2015 la Contracta fa arribar a la DF la nova planificació temporal actualitzada. Durant la visita d’obra d’aquest dilluns 
dia 30.11.2015 es marca en paper la línia del dia i es procedeix al seu anàlisi per tal de veure com va l’avanç de les feines respecte 
el termini de finalització. La Contracta indica a la DF que les divisòries ceràmiques de planta baixa s’han finalitzat i que resta per 
acabar l’arrebossat d’un d’aquests paraments. A la planta 4a, s’estan acabant les feines relacionades amb les instal·lacions 
encastades al sostre i al terra, avançades respecte el planning segons l’Adjudicatari. 
S’ha fixat en el pla el dia 05.02.2016 com a termini de finalització de l’Obra. Segons indica la Contracta, les feines i tasques s’estan 
duent a terme acomplint el pla de treballs, portant al dia l’Obra i assegurant així el termini establert. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
La DE tramet als tècnics d’instal·lacions de la Contracta que s’haurà d’iniciar el procés de planificació, data i fases, amb el 
Laboratori per a realitzar els assajos de funcionament de la instal·lació de climatització. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 26.10.2015 30.11.2015 330.11.2015
MAMPARES in situ 26.10.2015 09.11.2015 330.11.2015

FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 16.11.2015   
ENLLUMENAT TIPUS “FLUVIA” 09.11.2015 18.11.2015 330.11.2015
ARMARI GUARDA-ROBA in situ 02.12.2015   

 
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 12 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 09.12.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet DDirecció General de Patrimoni Tècnic representant 

Javier Fernández Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnics representants 

David Sáez Guinjoan 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 Tècnics d’instal·lacions 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº11. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Nombre de places reservades per a bicicletes a l’edifici 05.10.2015  
ATC Consulta a l’ECOP connexió a terra paviment tècnic existent 26.10.2015  

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra amb major grau detall 02.11.2015    

ATC Consulta al CTTI sobre el nombre de RACKs 09.11.2015  
ATC Consulta al CTTI referent alçada i sortida dels projectors 09.11.2015  

CONTRACTA Mostra de nova franja longitudinal de 10cm de cel ras 16.11.2015  

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Replanteig dels despatxos de les diferents plantes 23.11.2015  
DO Proposta d’accés a l’àmbit del dispensari de planta baixa 23.11.2015  
DO Proposta gràfica per als locals de planta baixa 23.11.2015  

CONTRACTA Proposta per a la resolució d’envà ceràmic de la sala tècnica 25.11.2015  
CONTRACTA/DO Replanteig de lluminàries en els despatxos en façana de P4 30.11.2015  

CONTRACTA Mostra d’armari guarda-roba in situ 02.12.2015  
CONTRACTA Plànols actualitzats de l’equipament de la cuina 02.12.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

La DF procedeix a realitzar inspecció de com s’estan executant els reforços dels nous despatxos tancats per mampares de la planta 
4a. Referent a aquests: 

S’observa en els de la zona de façana que els tornapuntes superiors s’estan disposant en el mateix sentit que el perfil metàl·lic 
i que alguns dels reforços inferiors no compten amb suficient grau d’obertura, fets que contradiuen les instruccions donades en 
les anteriors visites d’obra dels dies 30.11.2015 i 02.12.2015. Per contra, es fa comprovació també de l’àmbit dels despatxos 
vora el pati interior de l’edifici i es verifica que en aquest punt sí s’estan executant seguint les prescripcions dictades, col·locant 
els tornapuntes perpendiculars al perfil i els reforços metàl·lics inferiors amb suficient grau d’obertura, seguint el croquis 
realitzat per la mateixa DO. La DF reitera a la Contracta que la solució que s’ha d’executar s’ha d’ajustar a les indicacions 
donades, seguint com a model de bona execució aquest últim, posant èmfasi en què s’ha de respectar l’angle d’obertura dels 
reforços inferiors, els quals se situaran cada 60cm. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Es verifica que resta pendent de col·locar l’aïllament de llana de roca a l’interior de les mampares cegues. La DF indica a la 
Contracta que un cop finalitzades les divisòries es procedirà a realitzar uns assajos per tal de verificar el compliment acústic 
entre espais, fixat en 46dB. Concretament es comprovarà el despatx de direcció i un despatx a definir. 

S’efectua durant la visita la verificació del replanteig de les mampares de vidre divisòries dels llocs de treball de planta 4a, respecte 
el pilar, comprovant que les mesures obtingudes són satisfactòries. 
Seguidament, es realitza també inspecció de com s’estan construint els reforços inferiors metàl·lic d’aquestes mampares i s’observa 
que s’ha suplementat aquest amb un segon tub, solució que segons comenta la Contracta, serveix alhora per a poder recolzar les 
plaques del terra i la fixació de la divisòria, ja que el pas del reforç inferior coincideix amb els suports del paviment tècnic. S’indica 
que l’eix de la mampara haurà de discórrer just per la directriu de la suma dels dos perfils tubulars. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
A petició de la Direcció General de Patrimoni, es valorarà l’opció que les mampares divisòries entre taules als locals de la planta 
baixa no es fixin a terra, com en la resta, sinó que es recolzin mitjançant potes o es collin al propi mobiliari, per tal de possibilitar la 
flexibilitat de l’espai cara a modificacions futures de distribució. La DO estudiarà la proposta i aportarà documentació i valoració 
econòmica de la solució. Es fixa que els panys de vidre d’aquestes no seran transparents, acomplint els requisits de confidencialitat 
entre usuaris. 
Respecte els encontres de divisòries de guix laminat amb tancaments de vidre, com és el cas dels despatxos tancats vora el pati 
interior de les plantes 3a i 4a, es tracta el següent: 

S’acorda que, per a donar un acabat visual uniforme des del passadís, s’hi adherirà al pany de vidre un plafó de fusta similar a 
l’existent. S’indica explícitament que si els nous que s’han de col·locar difereixen excessivament respecte els adjacents, 
aquests se substituiran també per uns de nous, per tal que el pany afectat presenti un acabat uniforme. 
S’aprecia que en algun dels plafons de cartró-guix s’ha practicat junta només en un dels costats. La DF recorda a la Contracta 
la necessitat de disposar de junta en ambdues cares. 

La DF defineix a la Contracta els espais on se situaran barres fòniques: 
Divisòries de la zona de direcció de planta 4a (Despatx i sala de reunions). 
Envà separador entre menjador i zona d’aules  a la planta 1a. 
Paraments divisoris entre les aules situades a la planta 1a. 

Per tal d’assegurar el retorn de la instal·lació de climatització a l’últim àmbit esmentat, es disposaran nous tubs flexos des de les 
plaques microforadades del cel ras fins a les reixes dels conductes de retorn. 
La Contracta realitza consulta a la DF sobre la construcció d’un calaix de plafons de guix laminat per davant d’un conducte de clima 
que discorre per la part alta d’un dels envans de la cuina, per tal de respectar el sector d’incendi previst per a aquest àmbit de la 
planta 1a. La DF ho aprova i indica que aquest calaix haurà de complir una protecció enfront el foc igual que la resta de l’espai 
(EI120). 
A petició de la Contracta, es tracten en obra les característiques prescrites en projecte per a l’envà mòbil que separa una de les 
aules de planta 1a. Segons documentació gràfica i especificacions tècniques, està plantejada una divisòria mòbil bidireccional, en 
la qual els plafons queden recollits dins d’un armari. La DF acorda que aquest envà podria ser monodireccional, encarrilant les 
plaques per una única guia fins a la façana, on quedarien degudament recollides vora el pilar, no sobrepassant la dimensió 
d’aquest i no restant espai útil a la sala. La DF trametrà aquesta proposta a l’ATC i donarà a la Contracta llum verda per a aquesta 
solució un cop tots els agents estiguin informats. 

2.1.2. Compartimentació interior horitzontal 
La DF dóna instruccions a la Contracta perquè en l’àmbit de la cuina procedeixi a la substitució del fals sostre preexistent de safates 
microperforades per un de continu de plaques de guix laminat ignífugues, tal i com es va plantejar a l’acta nº11 del dia 02.12.2015. 

2.1.3. Recobriment ignífug preexistent de l’estructura metàl·lica de l’edifici 
La Contracta informa en obra a la DF que s’ha desprès una part del recobriment ignífug de vermiculita d’una de les bigues 
metàl·liques, que discorre sobre l’armari de l’aparell humidificador ubicat a la zona nord-est de planta 4a. La DF inspecciona l’espai 
afectat i indica a l’empresa adjudicatària les primeres accions a realitzar al respecte: 

Haurà de contactar amb l’Asseguradora per tal que enviï un perit perquè avaluï i valori la situació i es puguin emprendre les 
accions oportunes. Un cop realitzada aquesta gestió s’informarà a l’ECOP perquè tingui constància de l’incident i de les accions 
que s’hauran de dur a terme. 
Elaboració urgent d’un informe on quedin reflectides les zones de tot l’edifici amb possibles afectacions que puguin arribar a 
desencadenar incidents com el succeït. 

La zona propera resta acordonada i sense activitat, i haurà de romandre en aquest estat fins que es tingui coneixement sobre les 
accions que s’hauran de realitzar per tal de poder esmenar aquesta afectació. 

Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
 
 

158



ACTA DE VISITA D’OBRES 12 
Edició 5. Data edició: 25.11.2015  
NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 
Referència AVO151209012.docx 

3/8

2.1.4. Instal·lació de veu i dades 
El CTTI ha fet arribar a un dels tècnics d’instal·lacions de la Contracta un estudi de necessitats per a poder entrar a l’Obra abans que 
finalitzi i poder avançar així les diferents tasques que ha de realitzar. En aquest queda reflectit que els mínims que es necessiten 
inclouen gairebé la majoria de les activitats acabades, fet que no és possible degut a la planificació temporal i al termini de 
finalització. Es conclou doncs que no es podran avançar les feines en aquesta matèria fins al dia 07.02.2016. 

2.1.5. Equipament i mobiliari 
La DF reitera a l’Adjudicatari la necessitat de disposar de la documentació gràfica actualitzada del projecte de la cuina per tal de 
poder verificar i validar tot els elements que la composaran. Aquesta documentació haurà d’incloure i definir únicament 
l’equipament que s’hi instal·larà i els seus corresponents plànols de muntatge. Resta també pendent la valoració econòmica del 
taulell de cuina de granit negre de la franja de 8m de la zona de cafeteria. 
La DF indica que tots els anteriors temes descrits hauran de quedar tancats a la següent visita d’obra del dilluns dia 14.12.2015, 
previ enviament de la documentació necessària perquè pugui ser estudiada i contrastada. 
La Contracta presenta mostra en catàleg dels mòduls d’armaris compactes dels arxius de les plantes 3a i 4a. Seran del model “EUN 
Tronic Range”, color RAL 7035, els quals comptaran amb pany elèctric i fre de final de recorregut. S’aprecia, segons catàleg, que el 
propi sistema dels compactes incorpora un perfil de repartiment, sobre el qual la DF comenta que si s’hi disposa haurà de ser 
indiscutiblement sobre el perfil metàl·lic IPE prescrit en projecte. S’indica que es portarà mostra a l’Obra. 

2.1.6. Altres temes 
Segons comunica la Direcció General de Patrimoni, es convoca reunió per aquest proper divendres 11.12.2015 amb els tècnics de 
l’ECOP, la qual comptarà amb l’assistència de la DF, per tal de poder realitzar la revisió plantejada de tots els temes d’Obra, com 
són els encontres entre mampares i façana i els banys, entre d’altres. 
Els tècnics de l’ECOP van comunicar a l’ATC que la proposta de tancament dels banys de plantes 3a i 4a amb plaques de 
cartró-guix no s’accepta, havent de considerar com a única solució constructiva la de plafons fenòlics. Tenint en compte aquest 
punt, la DO va elaborar i trametre una nova valoració econòmica on quedaven descrites les actuacions d’adaptació a realitzar tenint 
en compte el tancament de les cabines amb plaques fenòliques, lluminàries i detectors volumètrics, ascendint a un import total PEM 
de 56.000 . La DO realitzarà estudi i trametrà una nova valoració econòmica, contemplant l’opció de realitzar de nou tot el conjunt 
dels banys, per comparar si aquesta és més econòmica que l’adaptació parcial, així com els corresponents plànols, documentació 
la qual, via Infraestructures.cat, la farà arribar a l’ATC perquè la remeti a l’ECOP. 

2.1.7. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Cortines de façana 
La Contracta presenta, conjuntament amb els industrials, mostra muntada a l’Obra d’un estor de polièster, material el qual, segons 
s’indica, és el que s’assimila en color als preexistents a la resta de l’edifici i als de projecte, degut a què, segons sembla, aquest ja 
no es fabrica. La DF no valida la mostra i insta a la Contracta que aquests estors hauran de ser de fibra de vidre, tal i com queda 
prescrit en projecte, cercant el color i tramat que més s’assimili als de la resta de l’edifici. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig   Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat   Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº11 I ANTERIORS - -

20151130 CATÀLEG, FITXA TÈCNICA I INFORMES D’ASSAJOS DE CORTINES CONTRACTA 30.11.2015
20151130 PLÀNOLS D’OBRA ACTUALITZAT AMB MIDES REALS DE L’EDIFICI DO 30.11.2015
20151204 DESCRIPCIÓ DE TAULES DE REUNIONS DEL PAS DE CABLEJAT DGP 04.12.2015
20151204 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE CUINA VERSIÓ 3a CONTRACTA 04.12.2015
20151204 PRESSUPOST DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE CABINES BANY DO 04.12.2015
20151205 CROQUIS DE SITUACIÓ DE REGISTRES EN FALSOS SOSTRES CONTRACTA 05.12.2015
20151207 DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI DE LA CUINA CONTRACTA 07.12.2015
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3. PLANIFICACIÓ OBRA 
 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
La DF observa que s’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra: 
Planta 4a: 

S’estan realitzant les últimes tasques d’acabat als envans de cartró-guix que restaven per executar. 
Se segueix executant el muntatge dels despatxos tancats per mampares. En aquest sentit, s’aprecia també que s’estan 
confeccionant els corresponents reforços inferiors i superiors. 
S’ha iniciat el procés de disposició dels reforços inferiors de les mampares de vidre projectades i que divideixen els llocs de 
treball. 
La DF inspecciona la part despresa del recobriment ignífug de vermiculita d’una de les bigues metàl·liques, la zona de la qual 
resta sense activitat a l’espera de tenir coneixement sobre les accions oportunes que s’hi hauran de realitzar. 
Veure punt “2.1.3. Recobriment ignífug preexistent de l’estructura metàl·lica de l’edifici”. 
S’aprecia que s’han disposat els tubs de subministrament de les BIEs i que es troben connectats a aquestes. 
S’estan portant a terme tasques relacionades amb la distribució dels conductes de la instal·lació de climatització. 

Planta 3a 
Se segueix executant la distribució de la planta, construint les cavitats que allotjaran els aparells humidificadors, a les 
localitzacions prescrites. 
S’estan ubicant les BIEs a tota la planta. 
Es duen a terme les tasques relacionades amb la distribució del circuit frigorífic de la instal·lació de clima. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES

 
3.3. Planning i seguiment 

No s’han realitzat observacions respecte la planificació temporal durant la present visita d’obra. 
 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Sense observacions. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 30.11.2015   
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 16.11.2015   
ARMARI GUARDA-ROBA in situ 02.12.2015   

ESTOR DE FAÇANA 09.12.2015 09.12.2015   
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA  
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 13 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 14.12.2015 i 16.12.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

David Sáez Guinjoan 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 
Tècnics d’instal·lacions 

 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº12. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 
1.3. Punts pendents d’actes anteriors 

 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

CONTRACTA Informe d’estat de preexistències en els espais objecte de 
l’Obra amb major grau detall 02.11.2015  No presentat 

ATC Consulta al CTTI sobre el nombre de RACKs 09.11.2015  
ATC Consulta al CTTI referent alçada i sortida dels projectors 09.11.2015  

CONTRACTA Mostra de nova franja longitudinal de 10cm de cel ras 16.11.2015  

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Replanteig dels despatxos de les diferents plantes 23.11.2015  116.12.2015
DO Proposta d’accés a l’àmbit del dispensari de planta baixa 23.11.2015  114.12.2015

DO Proposta gràfica per als locals de planta baixa 23.11.2015  Inclòs projecte 
modificat

CONTRACTA Proposta per a la resolució d’envà ceràmic de la sala tècnica 25.11.2015  No presentat
CONTRACTA/DO Replanteig de lluminàries en els despatxos en façana de P4 30.11.2015  114.12.2015

CONTRACTA Mostra d’armari guarda-roba in situ 02.12.2015  
CONTRACTA Plànols actualitzats de l’equipament de la cuina 02.12.2015  114.12.2015
CONTRACTA Despreniment del recobriment ignífug a P4 09.12.2015  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 
14.12.2015 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

Durant la visita d’obra la DF tracta amb la Contracta els següents punts referents a les mampares que s’estan executant a l’Obra: 
Es procedeix a realitzar verificació de com s’està duent a terme l’execució de les mampares de vidre divisòries dels llocs de 
treball de planta 4a, així com les dels nous despatxos tancats. S’observa de primera mà que en els alguns punts, la peça 
metàl·lica que sustentarà la subestructura del parament no es troba totalment ancorada al perfil de reforç inferior, amb 
existència de caragols que no l’assoleixen, apreciant aparentment que ambdós elements s’han disposat seguint replantejos 
diferents i no coincidents. La DF ordena explícitament a la Contracta que procedeixi a esmenar aquesta situació. 
Veure apartat “7. Reportatge fotogràfic”. 
La divisòria entre la sala de reunions i el despatx de direcció de planta 4a serà de mampara i porta cegues. Així mateix, es 
defineix que el vinil s’adherirà per l’interior de l’espai i tindrà una alçada de 2,50m, fins al travesser superior de les portes, 
configurant un pany sencer des del terra i fins la cota indicada per raons de privacitat. La senyalètica no pateix cap modificació 
respecte les instruccions indicades en projecte. 
Es pren decisió sobre la resolució de l’encontre entre les divisòries de mampara i els falsos pilars de diferent inclinació que hi ha 
disposats per les plantes. Es donen instruccions perquè els talls que s’hagin d’efectuar a les mampares per tal de configurar 
l’encaix resultin en un especejament de dues peces, la primera de les quals envoltarà el pilar per 3 dels seus 4 costats, restant 
l’últim com tancament del quart, de tal forma que la junta que s’observarà serà sempre horitzontal. A la unió entre ambdós s’hi 
disposarà cinta de doble cara i segellador de junta, si així s’escau. La DF grafia un croquis a l’Obra, el transmet a la Contracta i 
li indica que s’haurà d’aportar mostra in situ per a la seva aprovació abans de procedir a executar la solució a la resta. 
Veure punts “5. Mostres” i 8. Croquis”. 

S’han disposat els bastiments dels armaris tenint en compte l’especejament indicat per la DF per a respectar les juntes de dilatació, 
però s’observa que els muntants s’estan situant per testa, no deixant cap separació entre ells, fet que provoca que tot el conjunt es 
comporti com un de sol. La DF insta a què es corregeixi aquesta situació en tots els punts on s’hagi executat d’aquesta forma. 
Veure apartat “7. Reportatge fotogràfic”. 
S’acorda entre els assistents que l’envà mòbil que separa una de les aules de planta 1a, especificat en projecte com a bidireccional, 
serà plantejat finalment com a monodireccional, encarrilant les plaques per una única guia fins a la façana, on quedaran recollides 
vora el pilar, no sobrepassant la dimensió d’aquest i no restant espai útil a la sala. 
Referent a la zona d’accés del dispensari de planta baixa, la DO defineix que l’opció que s’executarà per a resoldre el desnivell de 
12cm generat entre el dispensari i la resta del local, temes ja tractats a les actes nº10 i nº11, consistirà en la construcció de la rampa 
descrita en projecte, en la qual s’hi afegirà un passamà a banda i banda, deixant un àmbit de pas de 1,10m entre aquesta i el 
parament vertical de cartró-guix. No es disposarà la fusteria prevista a l’entrada de l’espai que realitzarà les funcions de saleta 
d’espera. 
S’aprecia que en els llocs on s’han efectuat els corresponents enderrocs en els trasters de planta soterrani 2, s’ha aplicat ciment 
ràpid com a solució d’acabat en el paviment i parets on hi havia les divisòries preexistents. La DF indica explícitament a la Contracta 
que queda prohibit l’ús d’aquest material a l’Obra i que s’haurà de donar un acabat adequat i similar a l’existent al paviment i parets 
afectades abans de procedir a l’aplicació de la capa de pintura final. 

2.1.2. Instal·lacions 
Durant la visita d’obra es tracta el següent en el camp de les instal·lacions: 
Control d’accessos 

La DF indica a la Contracta que els dispositius lectors de targetes en els accessos a les plantes 3a i 4a des de les escales se 
situaran a 1,40m d’alçada, al costat dels polsadors i en el mateix eix horitzontal d’aquests. 
S’haurà de realitzar consulta a l’ECOP sobre si es poden mecanitzar les portes existents en els mateixos àmbits descrits en 
l’anterior paràgraf per a poder instal·lar-hi els corresponents panys elèctrics. En el cas que aquesta opció no sigui possible es 
plantejarà la ocultació del cablejat que transcorrerà en la superfície de la porta mitjançant guia de persiana o similar. Qualsevol 
actuació sempre s’haurà d’executar per la cara de la fusteria dins l’àmbit de l’obra i no pas per la part de l’escala. 

Instal·lació de veu i dades 
La Contracta remetrà un escrit al CTTI indicant que podrà accedir a l’Obra en data 09.02.2016 perquè pugui iniciar les tasques que 
ha de desenvolupar en matèria de dades i comunicacions. 

2.1.3. Equipament i mobiliari 
El passat divendres dia 11.12.2015 la Contracta tramet l’última actualització de la documentació del projecte de la cuina on 
s’inclouen també els nous elements de la franja de 8m de la zona de cafeteria a excepció de l’aigüera i del taulell de granit negre. 
Sobre aquest últim, es rep valoració econòmica i es conclou que l’import ofertat no és assumible per l’Obra, sent per tant no 
acceptat per la DF. La DO realitzarà un estudi per a resoldre aquesta zona de cafeteria, cercant un preu raonable per a dotar l’espai 
d’un taulell apte per a deixar la zona convenientment acabada. 
L’ATC indica als assistents que en breu iniciarà el trasllat de prestatges a planta soterrani 1, als trasters que resten fora de l’àmbit de 
l’Obra. 
La Direcció General de Patrimoni comenta als assistents que es procedirà a portar el mobiliari a l’Obra a partir del dia 08.02.2016, 
del qual resta pendent disposar d’una mostra de taula in situ perquè la Constructora pugui realitzar les comprovacions 
corresponents. 
La DE realitza visita als trasters de la planta soterrani 2 on s’allotjaran arxius compactes, on, a petició de l’Empresa Adjudicatària es 
resolen les següents qüestions: 

Traster nº7. Degut a la preexistència d’un tub de ventilació es modifica la ubicació dels mòduls compactes, adossant-los a la 
paret contrària a la descrita en projecte i mantenint la direcció de l’eix de moviment, distribució anàloga a la definida en el traster 
nº6. 
Traster nº5. Degut a la mateixa situació anteriorment descrita, es dóna la instrucció que els arxius d’aquesta sala comptaran 
amb un mòdul menys, per tal de reduir la cota d’alçada per a evitar la instal·lació preexistent. 
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La Contracta ha fet arribar documentació gràfica de la planta 4a a la DF on queden situats i acotats els forats que s’hauran de 
practicar en el paviment tècnic per fer arribar el cablejat des d’aquest fins als “ofiblocks” de les diverses taules de treball. També 
aporta a l’Obra una mostra d’una placa foradada. 
Veure punt “2.1.5. Mostres i acabats”. 

2.1.4. Altres temes 
Referent a la senyalètica i la nomenclatura corporativa de l’ATC: 

Es defineix que la nomenclatura que tindran les aules situades a la planta 1a serà la de “Aules de formació”. 
Els vinils que continguin numeració, com ara els despatxos, o d’altres, tindran els nombres grafiats en color blanc i el fons 
segons el que es defineix en projecte per a cada àrea. 

La DF defineix a la Contracta que l’enrajolat que es disposarà al parament vertical de la zona de la cuina de la planta 1a serà a 
trencajunts i fins a una alçada de 2,40m. 

2.1.5. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Forat practicat en placa de paviment tècnic 
La Contracta mostra a la DF una placa de paviment tècnic a la qual se li ha practicat un forat per tal de poder conduir el cablejat fins 
als “ofiblocks” dels diversos punts de treball. La mostra s’accepta. Es demana també que n’aporti de l’embellidor que s’hi col·locarà, 
partint com a premissa que sigui del tipus registre de mitja esfera. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Cortines de façana 
L’empresa adjudicatària presenta a la DF una mostra del teixit i color d’un estor de fibra de vidre, la qual segons comenta és del 
mateix tipus que l’existent a la planta 2a de l’edifici. La DF li demana que munti el conjunt del sistema a l’Obra, el qual un cop ho 
estigui la DF el verificarà i procedirà a la seva validació. Paral·lelament s’informarà a l’ECOP perquè en doni el seu vistiplau. 

 
16.12.2015 
2.1.6. Compartimentació interior vertical 

Durant la visita la Contracta esmenta l’existència d’un tub de ventilació en l’àmbit del local nord-est de planta baixa vora la nova 
porta corredissa del nou accés. La DF defineix que la solució que s’adoptarà serà la construcció d’un calaix de plaques de 
cartró-guix ignífugues per tal de preservar el sector d’incendi corresponent. 
La DF procedeix a realitzar comprovació in situ del replanteig de mampares de la planta 4a per tal de validar si les mides descrites 
en plànols coincideixen amb les reals a l’Obra. S’accepten els resultats obtinguts. 
La DF defineix a la Contracta com s’haurà de resoldre l’encontre entre els panys de vidre dels despatxos extrems tancats de planta 
4a amb la façana de l’edifici, practicant un gir de 90º en l’encontre d’aquestes de la següent manera: 

Sobre les fusteries horitzontals inferior i superior d’alumini es realitzarà el gir a 90º de la mampara de vidre situant perfils de 
sustentació del pany de vidre ancorats mitjançant màstic de poliuretà, quedant aquest conjunt solidari a la façana. 
A l’encontre entre ambdós trams de mampara, on es produeix el gir, es deixarà una junta de dilatació d’almenys 0,5cm que es 
reomplirà amb un segellat de silicona. 

Aquesta solució és adoptada com a resultat de les consideracions manifestades per part de l’ECOP en relació a la no possibilitat de 
realitzar tasques de mecanització a les façanes de l’edifici. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
La DO indica en obra com s’hauran de resoldre els armaris que allotjaran els aparells humidificadors: 

Divisió de l’alçada de l’armari en dos compartiments, ambdues amb una porta batent per a cadascuna. La part superior allotjarà 
l’aparell humidificador. 
A la porta batent superior se situarà una reixeta d’expulsió del vapor d’aigua, de plàstic per a evitar condensacions. 
Des de l’embocadura superior de l’aparell humidificador fins a la reixeta esmentada se situarà un tub flexible per a la conducció 
del vapor d’aigua 

La DO indica que recollirà en plànols les modificacions dels armaris de totes les plantes i trametrà aquests a la Contracta. 
Veure punt “8. Croquis”. 

2.1.7. Compartimentació interior horitzontal 
A la zona d’accés amb dues portes de la planta 4a des de la zona d’ascensors, la DF opta per modificar la geometria del fals sostre 
continu de cartró-guix descrit en projecte, retallant-lo en dimensió fins a l’alineació amb el retranqueig on està situat l’esmentat 
accés i deixant la cavitat projectada com a armari fora de l’àmbit d’aquest. Aquesta modificació és deguda a la dificultat d’encontre 
d’aquest amb la divisòria de vidre i mampara, ja que degut a una errada d’interpretació, s’ha executat en aquests punts la mateixa 
solució que en les divisòries intermèdies dels despatxos (mampara cega i tarja de vidre). La modificació d’aquest cel ras és vàlida 
també pel de la planta 3a. Respecte a l’armari, tindrà un acabat de mampara per tal d’assimilar-se a la divisòria contigua. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.8. Paviments 
La DE dóna ordre explícita que no es col·loqui paviment fins que no es comprovin els suports inferiors de les mampares de totes les 
plantes i fins que es finalitzin totes les tasques a la planta en qüestió, per tal de preservar-ne les peces. 
Durant la visita s’aprecia que hi ha plaques de paviment tècnic que han quedat malmeses degut a la seva recol·locació. S’indica 
que les que hagin quedat afectades hauran de ser substituïdes. 

2.1.9. Instal·lació d’enllumenat 
Es tracta el tema de les discrepàncies entre els plànols de projecte i l’Obra referents als falsos sostres dels despatxos en planta 4a, 
per tal de realitzar un replanteig de les lluminàries tipus downlight que s’hi situaran. Degut a la problemàtica d’incompatibilitat 
d’elements, com són l’especejament de plaques, les respectives juntes i l’alienació, la DF opta per no col·locar downlights en 
aquests espais i comunica a la Contracta que es mantindran per a il·luminar-los les línies de fluorescents preexistents, col·locant 
franges metàl·liques per tal d’eliminar les corresponents bandes de llum quan aquestes travessin noves mampares. 

2.1.10.Altres temes 
La DO fa entrega a la Contracta de la nova documentació gràfica on queda recollida la solució constructiva per a la resolució de la 
diferència de cota entre la zona del dispensari i la resta del local. 
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Els estors que se situaran en els despatxos i sales de planta 3a i 4a que donen al pati interior de l’edifici tindran una amplada que 
haurà de seguir la modulació dels panys de vidre existents. 

2.1.11.Mostres i acabats 
Durant la visita d’obra, la Contracta presenta als assistents un seguit de mostres per tal de ser aprovades. 
Embellidor per al pas de cablejat a través del paviment tècnic. 
S’aporta mostra de la casa “GIA” amb referència TDO 102, el qual s’accepta. 
Contactors de seguretat 
La Contracta presenta mostra del sistema de contactors per a la seguretat de les finestres de planta baixa. Aquesta no s’aprova 
degut a la possibilitat de fàcil manipulació del sistema per part dels futurs usuaris i al fet que la subjecció no és del tot idònia. S’insta 
a l’Adjudicatari que n’aporti una nova contemplant la possibilitat que el cablejat discorri des del fals sostre fins a arribar a l’element 
situat a la finestra, el qual haurà de ser més discret. Es recorda la impossibilitat de mecanitzar la fusteria per al pas de l’esmentat 
cablejat. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Tancament de mampara divisòria i fals pilar inclinat 
Es comprova en obra la resolució de l’encontre entre mampara de despatxos en façana i una secció de fals pilar inclinada, per tal de 
comprovar si s’han seguit les especificacions dictades a la visita del passat dia 14.12.2015. La DF indica que el tall per al correcte 
encaix de les plaques s’haurà de realitzar en esbiaix i en taller per tal de poder obtenir un acabat òptim. La junta horitzontal resultant 
entre plaques s’haurà de segellar. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Peces de paviment de locals de planta baixa 
La Contracta realitza consulta a la DF en relació a la mostra, que aporta col·locada in situ, de les peces de paviment ceràmic de la 
planta baixa. En concret, manifesta que les plaques del terra tècnic preexistent presenten diferents graus de planor, degut entre 
d’altres al propi material, a les manipulacions realitzades i al seu ús quotidià, fet que provoca que quan es col·loquen les noves 
plaques ceràmiques no quedin regulades i s’aixequin en cert grau. La DF indica que aporti mostra d’una nova zona, amb disposició 
d’unes quantes plaques sobre una base de “Fompex” de 2mm de gruix, per a comprovar si amb l’addició d’aquesta el conjunt 
queda anivellat i se soluciona el moviment descrit. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres   Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis   Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº12 I ANTERIORS - -

20151204 PRESSUPOST DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE CABINES BANY DO 04.12.2015
20151205 CROQUIS DE SITUACIÓ DE REGISTRES EN FALSOS SOSTRES CONTRACTA 05.12.2015
20151207 DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI DE LA CUINA CONTRACTA 07.12.2015
20151211 FITXES I CERTIFICATS ARXIUS COMPACTES CONTRACTA 11.12.2015
20151211 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE CUINA VERSIÓ 3b CONTRACTA 11.12.2015
20151211 PLÀNOLS MUNTATGE I DESMUNTATGE PAVIMENTS I SOSTRES CONTRACTA 11.12.2015
20151214 PLÀNOL DE COTES DE POSICIÓ SORTIDA CABLEJAT TAULES P4 CONTRACTA 14.12.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
La DF observa que s’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra: 
Planta 4a 

Se segueixen realitzant les tasques relacionades amb el muntatge de mampares divisòries. 
S’han situat els premarcs dels armaris guarda-roba amb les amplades de mòduls descrites per la DO. 
En els arxius i altres sales s’estan executant els cels rasos continus i ignífugs. 
S’han disposat els aparells humidificadors, així com les corresponents BIEs a tota la planta. 
S’ha iniciat la col·locació de lluminàries i mecanismes d’interruptor i preses d’endoll. 

Planta 3a 
S’aprecia que s’estan aixecant alguns envans de cartró-guix. 
S’està iniciant la disposició de perfils per a la sustentació de les mampares. 
S’estan realitzant tasques en els conductes de climatització. 
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Planta 1a 
S’observa que s’està executant el fals sostre de cartró-guix a la cuina i construint els que es troben a una alçada inferior, tal i 
com es descriu en projecte. 
El paviment tècnic preexistent ja es troba recol·locat a tota la planta a excepció de zones concretes on encara s’hi està 
intervenint. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES

 
3.3. Planning i seguiment 

La DF comunica a l’Adjudicatari que, segons planificació temporal actualitzada, no s’estan acomplint els terminis preestablerts. 
 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Sense observacions. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT CERÀMIC PB in situ 30.11.2015 16.12.2015   
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 16.11.2015   
ARMARI GUARDA-ROBA in situ 02.12.2015   

ESTOR DE FAÇANA 09.12.2015 09.12.2015   
EMBELLIDOR PAS DEL CABLEJAT PER 

PLACA DE PAVIMENT TÈCNIC 
16.12.2015 16.12.2015 116.12.2015

CONTACTORS in situ 16.12.2015 16.12.2015   
ENCONTRE MAMPARA DIVISÒRIA AMB 

FALS PILAR INCLINAT in situ 
16.12.2015 16.12.2015   
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 

166



ACTA DE VISITA D’OBRES 14 
Edició 5. Data edició: 25.11.2015  
NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 
Referència AVO151221014.docx 

1/10

ACTA NÚMERO 14 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 21.12.2015 i 23.12.2015 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Clàudia Casadevall Massuet DDirecció General de Patrimoni Tècnic representant 

David Sáez Guinjoan 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 Tècnics d’instal·lacions 

Sergio Amador Marchante Tècnic de Prevenció 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº13. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 
1.3. Punts pendents d’actes anteriors 

 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Consulta al CTTI sobre el nombre de RACKs 09.11.2015  223.12.2015
ATC Consulta al CTTI referent alçada i sortida dels projectors 09.11.2015  223.12.2015

CONTRACTA Mostra de nova franja longitudinal de 10cm de cel ras 16.11.2015  

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Mostra d’armari guarda-roba in situ 02.12.2015  
CONTRACTA Despreniment del recobriment ignífug a P4 09.12.2015  223.12.2015

 
2. INFORMACIÓ 

 
2.1. Comunicats 
 
21.12.2015 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

Durant la visita, la DF realitza apreciacions sobre les mampares de vidre divisòries dels punts de treball de planta 4a. Se li indica a 
la Contracta que aporti una mostra de la solució constructiva amb el perfil “U” de subjecció del vidre ancorat directament sobre 
l’inferior metàl·lic, practicant un retall en el paviment tècnic. A més, es considera el següent: 

Es planteja la possibilitat que el pany de vidre 8+8 que conforma la divisòria, el qual té unes dimensions de 2,40x1.30m, estigui 
format per un especejament de diversos panys, resultant-ne dos de nous de 0,80m i de 1,60m fins a arribar als 2,40m, situant el 
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primer adossat a la taula de treball i el segon des d’aquesta fins a l’armari. Aquesta proposta ve determinada per la 
impossibilitat de transport d’una làmina de vidre tan gran per l’edifici. Es valorarà l’opció d’escrita. 
Referent a la privacitat, la DGP confirmarà si aquestes divisòries podran ser transparents o per contra hauran de comptar amb 
algun tipus d’opacitat. 

Referent a l’encontre entre els panys de vidre dels despatxos extrems tancats de planta 4a amb la façana de l’edifici, on es va definir 
que es practicarà un gir de 90º a l’encontre d’aquestes, la DF recorda a la Contracta la importància d’efectuar la solució tal i com es 
va descriure, degut a la impossibilitat d’intervenció a la façana. 
A la planta 4a, la DF aprecia que a l’encontre entre el perfil vertical que sustenta el pany de vidre d’un dels despatxos i l’envà de 
cartró-guix, aquest últim presenta cert grau de desplom respecte la verticalitat. Es dóna ordre a la Contracta perquè corregeixi la 
situació. 

2.1.2. Compartimentació interior horitzontal 
La DO defineix que els espais de poca dimensió, com els que es troben en indrets de la planta baixa i en sales tècniques a la resta 
de plantes, es construiran cels rasos continus de plaques de cartró-guix, en comptes de la solució de projecte definida, la qual 
contemplava l’aprofitament de les plaques metàl·liques preexistents. Es col·locaran les corresponents trapes per al registre 
d’instal·lacions i s’atendrà al fet que hauran de ser ignífugs en els espais requerits. 
Es defineix que als encontres de cels rasos de menor alçada de guix laminat amb la façana, aquests acabaran a 40cm del 
tancament, arribant a ell sempre amb fals sostre metàl·lic. 

2.1.3. Armaris 
Es manté reunió a l’Obra amb l’industrial encarregat d’executar els armaris. La DO aporta els nous plànols on queden recollides les 
especificacions de tots els nous armaris de l’edifici que s’hauran d’executar i els hi explica exhaustivament a l’industrial. La DO 
defineix que hi haurà un sòcol superior de 4cm i un inferior de 8cm, resultant una mida final de 2,38m. 
Durant el transcurs de la reunió es tracta també el següent: 

La Contracta aporta les mostres següents: 
Pany de polsador, tipus vaixell, el qual un cop accionat roman amb el tancament enrasat amb la fusteria. La DF l’accepta i 
afegeix que haurà de ser metàl·lic. 
S’aporta també mostra dels tiradors, la qual s’accepta. 

Els armaris amb aparells d’humidificació comptaran amb clau tipus “GIS” mestrejada, així com els armaris de planta baixa. A 
tots ells se’ls hi disposaran tiradors. La resta que no comptin amb clau tindran el pany descrit al primer punt. 

La DO actualitzarà la documentació gràfica, fruït de les modificacions acordades durant la present reunió. 
Veure punts “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”  
Paral·lelament, s’insta a la Contracta a agilitzar la mostra d’un armari in situ per a poder procedir a la seva aprovació. La DO observa 
que els premarcs no es troben ubicats en la posició que prescriu el projecte, els quals s’hauran d’enretirar perquè quan es trobi el 
conjunt acabat no s’observin les frontisses i els bastiments. La DF dóna l'ordre de retirar-los per tal que quedin a la posició que 
estableix el detall de Projecte. 

2.1.4. Instal·lacions 
Instal·lació d’electricitat 
La DF dóna instruccions a la Contracta referents als endolls dels despatxos tancats. Se situarà un endoll encastat a la mampara, en 
el mateix eix vertical que el mecanisme d’interruptor previst i un altre a terra, accessible a partir d’un registre en el paviment tècnic.  
Elements d’instal·lacions en despatxos de planta 4a 
La DF realitza visita a un dels despatxos de planta 4a, on s’han instal·lat els diferents elements amb què aquests han de comptar. Es 
realitzen les següents consideracions al respecte: 

S’haurà de reforçar la placa del fals sostre que incorpora el detector d’incendis, degut al seu pes. El reforç es realitza amb una 
falca de fusta que reparteixi el pes del detector sobre la placa de cel ras corresponent. 
S’ha situat el carril de llum a una alçada de 2,08m. Segons un dels tècnics d’instal·lacions de l’Adjudicatari, a l’espai s’ha 
realitzat assaig i s’assoleix el valor d’il·luminació de 500lux. Resta pendent de comprovació per mitjà de l'assaig corresponent a 
realitzar pel Laboratori acreditat de l'Obra. 

2.1.5. Equipament i mobiliari 
L’industrial subministrador aporta renders a la DO sobre les mampares de vidre divisòries de les taules d’atenció al públic de planta 
baixa. S’acorda que aquestes es col·locaran mitjançant un sistema d’ancoratge que collarà els panys a les potes de les taules, de 
tal forma que cada làmina quedarà subjectada per dues potes per taula, resultant-ne un total de quatre. Seran de vidre trempat, 
amb una alçada de 1,50m. La DO realitzarà estudi del grafisme i dels colors amb què comptaran. 
A petició de l’ATC, es valorarà la possibilitat que en comptes de ser panys de vidre, poden ser de tela tipus polièster. 
La Contracta aporta en obra imatges sobre diferent mobiliari de la cuina, el servei de la qual està dimensionat per a 100 usuaris. 
S’acorda el següent en matèria d’acabats: 

El panell frontal dels elements serà de melamina, llis i continu, sense franges verticals intermèdies d’acer inoxidable. 
Les cantonades seran també amb retorn de melamina. 

2.1.6. Altres temes 
L'ATC facilitarà model PIV per a l'aplicació de vinils en planta baixa. Aquests hauran d'ésser col·locats per l'interior del mur cortina. 
Es realitzarà mostra in situ per tal de determinar la referència de color més adient. 
A petició de la Contracta, es demana a l’ATC, via la DF i Infraestructures.cat que aporti els elements de senyàletica que vol ubicar a 
l’edifici, per tal de poder iniciar les respectives comandes i subministraments. 

2.1.7. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (envans, mampares, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Manetes de portes  
La Contracta presenta mostra de les manetes per a les diferents portes de fusta de l’Obra. La DF les accepta. 
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Mòduls compactes 
S’aporta mostra del sistema de recolzament del carril que permetrà el moviment dels armaris compactes dels arxius de la planta 4a 
i 3a. Segons explica la Contracta, l’industrial ha transmès que no és necessari la col·locació del perfil IPE que marca el projecte, 
substituint-lo per una guia collada directament a peus telescòpics. La DF no accepta la solució i indica que s’haurà d’executar tal i 
com està descrit en projecte. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Mostra de colors corporatius de l’ATC en envans divisoris. 
S’accepta la mostra aportada dels colors que es pintaran en els envans de cartró-guix de l’Obra. Són els colors RAL4006, RAL5012 
i RAL7039. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

 
23.12.2015 
2.1.8. Compartimentació interior vertical 

La DF recorda a la Contracta la necessitat de tenir enllestit un tram de mampara de vidre dels despatxos tancats de planta 4a, per a 
veure com queda acabat. La DE demana a la Contracta que estigui finalitzat per a la seva comprovació demà dijous dia 24.12.2015. 

2.1.9. Compartimentació interior horitzontal 
Un dels tècnics responsables d’instal·lacions de la Contracta comenta a la DF que manquen plaques de falsos sostres d’impulsió i 
retorn i que s’ha procedit a demanar-ne de noves. La DF indica que si la diferència entre les noves i les preexistents és molt 
marcada, s’haurà de procedir a col·locar les noves en un mateix espai, desplaçant si així s’escau les velles cap a altres zones per tal 
d’agrupar-les. 

2.1.10.Paviments 
La DF observa de primera mà que s’ha iniciat el replanteig del paviment de moqueta a la planta 4a, col·locant les mestres divisòries 
de canvi de color de peces clares i fosques. 
La DE recorda la instrucció dictada que no es col·loqués cap paviment fins a què la DF repassés els suports inferiors de mampares 
i finalitzessin les feines a la planta. A més, també es recorda que s’havia de definir l’inici de replanteig. La instrucció no ha estat 
respectada per part de l’Adjudicatari. 
Es defineix que l’inici del replanteig del paviment de les plantes 4a i 3a serà a la cantonada sud-est de l’edifici. Prèvia a aquesta 
decisió, la DF comprova exhaustivament el replanteig de les mestres ubicades en el moment de la visita respecte els últims plànols 
de paviments i mobiliari de projecte. 
La DE fa saber a la Contracta que demà dijous dia 24.12.2015 realitzarà visita per a comprovar el replanteig complet de la planta 4a 
a partir del punt d’origen donat. S’hauran de considerar els següents aspectes: 

El paviment flocat fosc tipus Flotex, model “Metro Anthracite” marcarà la línia d’inici de disposició de mobiliari, de tal manera 
que aquest no podrà sobrepassar-la. Se situa aquesta línia de canvi de terra a 1,65m respecte el tancament de mampara dels 
despatxos situats al pati interior. 
Es procurarà evitar retalls per tal d’acomplir la mida anteriorment donada, de tal forma que es prioritzaran les peces senceres, 
ajustant mínimament l’anterior. En aquest sentit, la DE validarà la mida final. 

La DE fa constar a la Contracta que s’ha repetit reiteradament que el terra tècnic s’ha de trobar en condicions òptimes de neteja per 
a rebre el paviment de moqueta, la qual cosa no és així perquè s’ha apreciat diverses vegades que s’està disposant la emprimació 
fixadora amb la superfície bruta. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.11.Armaris 
La Contracta comunica a la DF que la setmana vinent disposarà de la mostra d’armari guarda-roba perquè pugui ser validada. 

2.1.12.Mòduls compactes 
La Contracta realitza consulta a la DO sobre com s’haurà de procedir per tal de poder anivellar correctament els perfils IPE que 
sustenten els carrils dels armaris compactes. Aquesta última defineix que se situaran peces angulars d’anivellament ancorades 
mitjançant caragols al forjat i soldades al perfil. Sota la pròpia IPE s’hi disposarà una capa de morter sense retracció, de 2cm de 
gruix màxim. 
Veure punt “8. Croquis”. 

2.1.13.Instal·lacions 
La DF defineix el criteri de replanteig a seguir per a la col·locació de les lluminàries downlight i altres elements encastats en els 
falsos sostres dels despatxos tancats vora el pati interior a les plantes 4a i 3a, en el cas que existeixin grans discrepàncies respecte 
la documentació gràfica de projecte, se situaran a 1/4 de la placa més pròxim a l’eix de la porta d’accés a l’espai. 

2.1.14.Altres temes 
La DF demana a l’industrial subministrador de la porta corredissa que aporti les especificacions tècniques d’aquestes per tal de 
poder verificar que estructuralment el pòrtic construït per a la seva sustentació és apte. Aquest haurà de transmetre plànols de 
muntatge, per tal de corroborar que la subestructura és la idònia. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.15.Mostres i acabats 
Durant la present visita, s’aporten les següents mostres a l’Obra: 
Mampara divisòria de vidre dels punts de treball de planta 4a 
S’ha disposat el bastiment que sustenta el pany de vidre ancorat al perfil tubular metàl·lic inferior mitjançant caragols. A més, 
s’observa que s’hi afegit un pòrtic metàl·lic, el qual segons la Contracta es va observar que era necessari durant l’execució, degut a 
l’excessiu moviment del conjunt. La DF accepta la mostra però hi afegeix les següents consideracions: 

El caragol que sustenti el sistema haurà de ser passant, des del bastiment del pany de vidre fins a travessar el perfil inferior, al 
qual se li afegirà una femella i se li aplicarà un parell de collament. 
Finalment, els panys de vidre que la conformen estaran formats per dues peces de 1,20m, fins a arribar la mida total de 2,40m. 
Descartant doncs, l’especejament enunciat durant la visita del dia 21.12.2015. 

Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Estor de façana 
S’aporta mostra d’estor de façana de fibra de vidre muntada, amb una densitat de forat de pas del 5%. S’accepta. La DF indica que 
l’estor haurà d’incloure algun sistema que no permeti el moviment de la barra inferior, perquè no es pugui treure. 
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Durant la present visita la DF modifica el criteri a seguir, comentat a l’acta nº13 del dia 16.12.2015, per al repartiment d’aquests 
elements degut a la disposició dels espais i de les mampares i envans en relació al pati interior. Durant la visita, amb la presència 
del propi industrial i de la Cap d’Obra, la DF defineix i indica in situ l’inici i final de cadascun dels mòduls d’estor que s’instal·laran en 
cadascun dels espais. 
Mobiliari dels office 
Es presenta mostres dels taulells del mobiliari dels office, així com dels armaris i dels tiradors de les portes. Tots ells s’accepten. El 
taulell de cuina de la casa Silestone, referència “White Zeus Extreme” i del armaris, de la casa Bodelec, model “Ebro2” en color 
blanc tipus “M130”. 
Encontre mampara divisòria amb fals pilar inclinat a la planta 4a 
Durant la visita la DF aprova la corresponent mostra. 
 
 

2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat   Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº13 I ANTERIORS - -

20151211 FITXES I CERTIFICATS ARXIUS COMPACTES CONTRACTA 11.12.2015
20151211 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE CUINA VERSIÓ 3b CONTRACTA 11.12.2015
20151211 PLÀNOLS MUNTATGE I DESMUNTATGE PAVIMENTS I SOSTRES CONTRACTA 11.12.2015
20151214 PLÀNOL DE COTES DE POSICIÓ SORTIDA CABLEJAT TAULES P4 CONTRACTA 14.12.2015
20151218 CERTIFICATS DELS ESTORS DE FAÇANA CONTRACTA 18.12.2015
20151218 DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE TAULES PER AL PAS DE CABLEJAT DGP 18.12.2015
20151223 PLÀNOLS DE COTES DELS ARMARIS DELS LOCALS DE PB DO 23.12.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
En general la DF observa que s’han practicat els forats a les plaques del paviment tècnic. 
A la resta de plantes s’estan duent a terme les següents activitats: 
Planta 4a 

S’està col·locant la llana de roca i els vidres als despatxos tancats per mampares. La resta de tancaments se segueixen 
executant. 
S’han practicat els talls en esbiaix a l’encontre de les mampares i els falsos sostres dels despatxos tancats. 
S’està replantejant el paviment de moqueta. 
S’ha iniciat la col·locació de mecanismes d’interruptor i preses d’endoll. 

Planta 3a 
La Contracta indica que es donen per finalitzades els reforços inferiors i superiors de mampares, així com els envans de 
cartró-guix. Han finalitzat també les tasques relacionades amb la instal·lació de climatització. 

Planta 1a 
Resten per executar els falsos sostres de plaques ignífugues de cartró-guix. 

Planta baixa 
S’ha iniciat la construcció de l’estructura metàl·lica que sustentarà les portes corredisses d’accés als locals d’atenció al públic. 
En l’àmbit d’instal·lacions s’està treballant en les de climatització i electricitat. 
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3.2. Subcontractes 
 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES

 
3.3. Planning i seguiment 

La DF manifesta que no s’acaba l’Obra en la data assenyalada en el planning, ja que encara queden pendents moltes tasques que 
no han començat encara i que endarrereixen el conjunt de les feines. 
Es repassa la planificació, marcant amb línia vermella en quin punt es troba i se’n fa anàlisi exhaustiu. D’aquesta comprovació, es 
desprèn que hi ha un endarreriment de dues setmanes sobre el termini de finalització de l’Obra. S’exigeix novament a l’Adjudicatari 
que actualitzi el calendari de treballs per tal d’adequar-lo al desenvolupament real de l’Obra i per tal que aquest reflecteixi una 
previsió real de la finalització de les diferents fites pendents.
La DE posa com a condició indispensable per a la realització de les futures visites d'obra, la presència del Sr. Josep Maria Verdú 
Tamayo per al desenvolupament d’aquestes. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Sense incidències. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENTS in situ 30.11.2015 16.12.2015   
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 16.11.2015   
ARMARI GUARDA-ROBA in situ 02.12.2015   

ESTOR DE FAÇANA 09.12.2015 09.12.2015 223.12.2015
CONTACTORS in situ 16.12.2015 16.12.2015   

ENCONTRE MAMPARA DIVISÒRIA AMB 
FALS PILAR INCLINAT in situ 

16.12.2015 16.12.2015 223.12.2015

DIVISÒRIES DE VIDRE DE PUNTS DE 
TREBALL DE PLANTA 4a in situ 

21.12.2015 23.12.2015 223.12.2015

PANY DE POLSADOR, TIPUS VAIXELL 
PER A ARMARIS 

21.12.2015 21.12.2015 221.12.2015

TIRADORS PER A ARMARIS 21.12.2015 21.12.2015 221.12.2015
MANETES PER A PORTES DE FUSTA 21.12.2015 21.12.2015 221.12.2015

SISTEMA DE SUSTENTACIÓ MÒDULS 
COMPACTES in situ 

21.12.2015 21.12.2015   

COLORS CORPORATIUS ATC PER A 
ENVANS DE CARTRÓ-GUIX 

21.12.2015 21.12.2015 221.12.2015

MOBILIARI OFFICE (TIRADORS, 
TAULELL DE CUINA I ACABAT ARMARIS) 

23.12.2015 23.12.2015 223.12.2015
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA  
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 15 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 04.01.2016 i 08.01.2016 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet DDirecció General de Patrimoni Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Ajudant Cap d’Obra 

 Tècnics d’instal·lacions 
 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº14. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 
1.3. Punts pendents d’actes anteriors 

 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

CONTRACTA Mostra de nova franja longitudinal de 10cm de cel ras 16.11.2015  

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Mostra d’armari guarda-roba in situ 02.12.2015  
 

2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

04.01.2016 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

La DF observa que s’ha corregit el desplom a la planta 4a que es va observar durant la passada visita del dia 21.12.2015 a l’envà de 
cartró-guix amb l’encontre amb el perfil vertical que sustenta el pany de vidre. 

2.1.2. Instal·lacions 
Instal·lació d’il·luminació 
A la zona d’accés amb dues portes de la planta 4a des de la zona d’ascensors, en la qual es va modificar el fals sostre de 
cartró-guix, la DF indica que les lluminàries suspeses es penjaran de la franja alta, en el fals sostre metàl·lic. Aquestes seran dues, 
disposades en planta en forma d’”L”, de 1,50m i 1,20m respectivament, separades entre sí uns 20cm.  
Refrigeració dels RACKs pel paviment tècnic 
A la sala tècnica del local 2 de planta baixa, la Contracta fa saber a la DF que per a la refrigeració dels armaris RACKs es necessita 
una alçada mínima de 30cm, la qual cosa no és possible amb l’alçada actual paviment tècnic. La DF indica que s’executi una petita 
rampa a l’accés a la sala per tal d’assolir l’alçada anteriorment esmentada. Caldrà tenir en compte la coordinació de les diferents 
cotes dels paviments existents a l'entorn d'aquesta sala.
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2.1.3. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (armaris, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Armaris guarda-roba 
Es presenta mostra d’un armari guarda-roba a la planta 3a. La DF manifesta que no s’han enretirat els premarcs d’aquests, tal i com 
es va donar instrucció a la passada visita del dia 21.12.2015. Tot i l'incompliment d'una instrucció directa per part de la Contracta, la 
DF decideix no exigir el compliment de la mateixa, amb l'objectiu de no dilatar en major mesura els terminis actuals de l'Obra, 
afegint les tapetes corresponents perquè no s’apreciïn un cop acabats els bastiments, però no acceptarà que aquesta mateixa 
s’executi en els armaris de planta baixa, en els quals s’haurà de respectar la solució prescrita segons projecte. 
Vinils de mampares de despatxos de planta 4a 
S’ha col·locat el vinil a les mampares de vidre dels despatxos tancats de planta 4a. La DF accepta la mostra però indica a la 
Contracta i al mateix Industrial que en l’especejament els forats presents en el logotip no podran mai coincidir mai amb juntes de 
mampares. 
Mampara divisòria de vidre dels punts de treball de planta 4a 
La DF accepta la mostra presentada. Tal i com va quedar definit a l’acta nº14 del dia 23.12.2015, les mampares estaran formades 
per dos panys de vidre d’1,20m i una alçada d’1,30m respecte el paviment acabat. Es dóna instrucció perquè les vores dels vidres 
dels extrems siguin aixamfranats. 

 

08.01.2016 
2.1.4. Compartimentació interior vertical 

L’Industrial subministrador de les mampares a l’Obra indica que s’està procedint a alinear els panys de vidre dels diferents 
despatxos tancats. La DF procedeix a verificar-ho i conclou que així s’està duent a terme. D’altra banda durant la comprovació 
anterior, aquesta mateixa observa que alguns dels perfils que sustenten aquests panys no s’han acabat d’ancorar bé i insta que es 
corregeixen. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.5. Paviments i sòcols 
La DF defineix que els sòcols que es disposaran a l’Obra seran de fusta DM amb una alçada de 10cm d’alt. 
A la zona de la cuina de planta 1a, s’observa que s’han realitzat retalls de paviment tècnic de poca dimensió justament molt a prop 
de l’àmbit d’una de les portes. La DF indica que no poden quedar retalls de tanta escassa entitat. 

2.1.6. Armaris 
Es tracta la solució a executar per a l’armari situat a la planta 1a i que havia d’allotjar les plaques recollides de l’envà mòbil 
separador. La DO proposa in situ un armari format per 4 mòduls de 1,50m i de dues portes batents cadascun d’ells. La DO 
confirmarà la proposta un cop estigui completament estudiada. 
La DO aporta a l’Obra plànols amb les últimes modificacions dels armaris de planta baixa, la qual indica que portarà a terme una 
presa de mides in situ per tal de comprovar-ne la coincidència, degut a què hi ha hagut errades en el replanteig, longituds i 
amplades a l’hora de la seva execució a l’Obra. La DO trametrà els plànols definitius un cop realitzades les corresponents 
verificacions. 

2.1.7. Instal·lacions 
Instal·lació de refrigeració dels RACKs 
L’Adjudicatari transmet a la DF que s’ha iniciat el muntatge de la màquina tipus VRV per a la ventilació dels armaris RACK. La DF 
indica que aquesta es disposarà per la cara exterior del fals sostre però ancorada directament al forjat. 
Control d’accessos 
S’acorda que no hi haurà control d’accessos a les sortides d’emergència cap als nuclis de comunicació vertical de l’edifici a les 
plantes 4a i 3a, ja que únicament seran utilitzades com a vies d’evacuació, no sent accessibles pel recorregut oposat. 

2.1.8. Altres temes 
El passat dia 30.12.2015, la DE, a petició de la Contracta, realitza i entrega en obra un croquis amb la definició dels elements que 
composaran els pòrtics metàl·lics que sustentaran les guies de les portes corredisses. Durant la present, s’observa que s’ha iniciat 
l’execució. Es comunica el següent: 

Es recorda que aquesta estructura estarà constituïda per un tub estructural de 100.100.2mm. 
Es disposarà un muntant intermig, de les mateixes característiques que l’anterior, al centre del pòrtic i adossat a l’envà de 
cartró-guix que tanca la cavitat pel costat de la porta. 
A més de les cartel·les inferiors, segons s'especifica al croquis lliurat, se’n disposaran en cadascun dels muntants del pòrtic, en 
el mateix sentit de moviment que la futura corredissa. 

Aquestes especificacions són vàlides per als dos locals de la planta baixa. 
Veure punt “8. Croquis”. 
La DF indica que se situï una peça de paviment de moqueta entre el perfil IPE i el carril dels arxius compactes per tal d’obtenir gruix 
per a enrasar aquest últim amb el paviment acabat. 
La Contracta indica a la DF que s’ha iniciat la col·locació dels vinils de protecció solar a les façanes de planta baixa de l’edifici. 

2.1.9. Mostres i acabats 
Paviment zona del vestíbul de planta baixa 
Es recorda la necessitat a l’empresa adjudicatària de disposar amb la major brevetat possible de mostres de paviments per a la 
zona del vestíbul de planta baixa. Un cop s’hagin rebut mostres i escollida una d’elles, es comunicarà a l’ECOP perquè confirmi la 
corresponent tria. 
Franja longitudinal fals sostre 
S’aporta mostra in situ a la planta 4a de franja metàl·lica, tipus “band raster” per a cegar les cavitats deixades per les línies de 
lluminàries desmuntades. Es manifesta que, degut a irregularitats en el muntatge de les plaques del fals sostre, hi ha zones en què 
aquesta franja queda massa separada respecte els plafons. La DF indica que perquè això no ocorri, ja que s’aprecien punts en què 
no és així, s’haurà d’anar anivellant i recol·locant el cel ras, per tal d’intentar guanyar la mesura que manca per a evitar aquestes 
separacions. Aquesta mateixa demana que es col·loquin peces de solapament a les unions entre dues franges per tal d’evitar 
possibles deformacions d’aquestes. 
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Peces de paviment de locals de planta baixa 
Es presenta mostra in situ amb disposició d’unes quantes plaques de paviment de gres sobre una base de “Fompex” de 2mm de 
gruix, per tal de comprovar si amb l’addició d’aquesta el conjunt queda anivellat i es resol el moviment apreciat. Aquesta solució no 
aporta una millora suficient del comportament del paviment. La DF valorarà la solució de col·locar sobre el paviment tècnic una capa 
de fixador perquè la placa de paviment quedi semiadherida i es demana a la Contracta mostra al costat de la present per tal de tenir 
referència de les dues el proper dilluns dia 11.12.2016. 
Difusors de falsos sostres continus de cartró-guix. 
La mostra presentada és acceptada per part de la DF. 
 

2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis   Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº14 I ANTERIORS - -

20151211 FITXES I CERTIFICATS ARXIUS COMPACTES CONTRACTA 11.12.2015
20151211 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE CUINA VERSIÓ 3b CONTRACTA 11.12.2015
20151211 PLÀNOLS MUNTATGE I DESMUNTATGE PAVIMENTS I SOSTRES CONTRACTA 11.12.2015
20151214 PLÀNOL DE COTES DE POSICIÓ SORTIDA CABLEJAT TAULES P4 CONTRACTA 14.12.2015
20151218 CERTIFICATS DELS ESTORS DE FAÇANA CONTRACTA 18.12.2015
20151218 DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE TAULES PER AL PAS DE CABLEJAT DGP 18.12.2015
20151223 PLÀNOLS DE COTES DELS ARMARIS DELS LOCALS DE PB DO 23.12.2015

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
La DF observa que s’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra 
Planta 4a 

Continuen les tasques de col·locació de la moqueta, sense prestar cura en la neteja de la superfície del paviment tècnic. 
S’aprecia també en diverses zones que se li ha sobreposat una capa de plàstic per a la seva protecció. 
S’ha finalitzat el muntatge de les mampares divisòries de vidre dels punts de treball. 
S’aprecia que segueixen les tasques de muntatge de les mampares dels diferents despatxos i que estan gairebé finalitzades. 
Es van prendre mides per a l’execució dels suports amb perfils IPE dels mòduls compactes i s’ha iniciat la seva disposició. 
S’han col·locat les trapes ignífugues en els registres dels falsos sostres continus de cartró-guix dels arxius. 
S’estan portant a terme tasques de pintura; en zones s’aprecia que s’ha aplicat la capa de fons i en d’altre la segona capa ja. 
La Contracta indica a la DF que aquesta planta ja es troba connectada a la instal·lació d’electricitat definitiva i es resta a l’espera 
de l’arribada del grup electrogen aquesta mateixa setmana. 

Planta 3a 
S’ha finalitzat l’execució del fals sostre de guix laminat d’accés per les dues portes des del vestíbul d’ascensors. 
S’estan muntant mampares divisòries i col·locant l’aïllament de llana de roca. 

Planta 1a 
S’ha executat l’enrajolat de la cuina, així com el fals sostre continu. 
Es donen per executats els falsos sostres i s’estan aplicant les primeres capes de pintura de fons als paraments. 
S’estan muntant les mampares divisòries de la zona docent. 
S’han ubicat les portes tallafocs i s’estan ubicant caixes d’endoll, lluminàries i detectors. 
S’estan disposant els tubs de sanejament i les corresponents connexions a través del paviment tècnic. 

Planta baixa 
Al local 1, sud-oest, s’està construint la subestructura de perfils metàl·lics de sustentació del cel ras. 
Continuen les tasques d’execució dels envans divisoris de cartró-guix, així com les cavitats que allotjaran els armaris i 
humidificadors. 
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3.2. Subcontractes 
 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES

 
3.3. Planning i seguiment 

La DF reitera a la Contracta que s’està incomplint el planning previst. En aquest sentit, aquesta última tramet una nova planificació 
temporal actualitzada en data dia 08.01.2016. En ella, s’han eliminat les tasques ja finalitzades, restant aquelles no iniciades i en 
curs, mostrant també el camí crític fins a la finalització de l’Obra. Aquesta nova planificació presentada, confirma l'endarreriment de 
la conclusió de la totalitat de les feines de dues setmanes avançat per la DF. A més, s’han incorporat les feines que són prioritàries 
i que hauran d’estar finalitzades perquè el CTTI pugui iniciar les seves pròpies el dia 09.12.2016. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Sense incidències. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT CERÀMIC LOCAL PB in situ 30.11.2015 08.01.2016   
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 08.01.2016   
ARMARI GUARDA-ROBA in situ 02.12.2015 04.01.2016 004.01.2016

CONTACTORS in situ 16.12.2015 16.12.2015   
SISTEMA DE SUSTENTACIÓ MÒDULS 

COMPACTES in situ 
21.12.2015 21.12.2015   

ESTOR DE FAÇANA AMB FIXACIÓ 
BARRA INFERIOR, DESPATXOS DEL PATI 

INTERIOR in situ 

23.12.2015   

DIVISÒRIES DE VIDRE DE PUNTS DE 
TREBALL DE PLANTA 4a in situ 

04.01.2016 04.01.2016 004.01.2016

VINILS CORPORATIUS EN MAMPARES 
DE VIDRE DESPATXOS TANCATS in situ 

04.01.2016 04.01.2016 004.01.2016

DIFUSORS PER A FALSOS SOSTRES 
CONTINUS DE GUIX LAMINAT 

08.01.2016 08.01.2016 008.01.2016
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA  
& EMTE SLU UTE 

176



ACTA DE VISITA D’OBRES 16 
Edició 5. Data edició: 25.11.2015  
NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 
Referència AVO160111016.docx 

1/8

ACTA NÚMERO 16 
CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

DIRECCIÓ D’OBRA  

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE 

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador 

DATA 11.01.2016 i 13.01.2016 

ASSISTENTS 

NOM ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents AAgència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet DDirecció General de Patrimoni Tècnic representant 

 IInfraestructures.cat Tècnic representant 

Francisco Javier Fernández 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho 

 

- Direcció d’Execució  

 

 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 Cap d’Obra 

 Tècnics d’instal·lacions 
 

1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº15. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 
1.3. Punts pendents d’actes anteriors 

 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

CONTRACTA Mostra de nova franja longitudinal de 10cm de cel ras 16.11.2015  008.01.2016

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Mostra d’armari guarda-roba in situ 02.12.2015  004.01.2016
CONTRACTA Mostra de paviment zona del vestíbul de planta baixa 08.01.2015  

 

2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

11.01.2016 
2.1.1. Paviments 

La DE realitza modificació en la disposició del paviment de moqueta fosca de la planta 1a, a la zona de l’espai obert. Es fa saber el 
següent a la Contracta: 

Perímetre de la zona d’accés a l’espai i de despatxos tancats. La franja constarà de 3 filades de peces de moqueta. 
Perímetre paret magatzem. No es disposarà la franja prevista de paviment fosc. 
Perímetre paret sala de reunions gran que obre a façana. Es disposarà tal i com està prescrit en projecte. 

2.1.2. Armaris 
Respecte a l’armari situat a la planta 1a i que havia d’allotjar les plaques recollides de l’envà mòbil separador, la DF defineix que 
s’executi la solució de projecte, sense addició de prestatges interiors, ja que l’espai s’utilitzarà per a emmagatzemar cadires. 
L’alçada total de l’armari es fixa en 2,50m. 
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2.1.3. Instal·lació de pantalles de televisors 
La DE i el tècnic representant del CTTI realitzen una comprovació in situ de totes les sales on s’hauran de disposar pantalles de 
televisors. Es realitzen les següents apreciacions: 

Les pantalles que s’allotgin en mampares hauran de ser massisses, sent sempre les dues centrals en cadascun dels panys. 
En els envans de cartró-guix on se situïn les corresponents televisions se’ls hi efectuarà un reforç amb planxa d’acer i element 
passant. 
Es modifica la ubicació d’un televisor a la sala de reunions nord-est perquè aquesta s’ancori en mampara. 

S’acorda que en Obra s’executaran els reforços corresponents per a l’ancoratge de les pantalles, sent subministrades pel CTTI les 
televisions i els propis suports d’aquestes. 

2.1.4. Feines pròpies del CTTI 
La DE comunica al tècnic representat del CTTI que qualsevol feina que el personal d’aquest hagi de realitzar a l’Obra, com és la 
instal·lació del sistema de gestió de cues i la de les antenes Wi-Fi, serà a càrrec de la Contracta i sota supervisió de la DE la 
preparació i coordinació de les tasques prèvies perquè es puguin executar, com és el cas de la manipulació de plaques de falsos 
sostres, de paviment tècnic, o d’altres. 

2.1.5. Equipament i mobiliari 
L’ATC comunica a Infraestructures.cat i a la pròpia DF que els tres frigorífics previstos a l’office de planta primera seran 
subministrats per aquesta mateixa. 
La DO defineix que l’alçada de la taula de formularis que s’ubicarà al local 1 de planta baixa, sud-oest, serà d’alçada convencional, 
cercant un model que s’assimili als dels bancs d’espera annexos. 

2.1.6. Altres temes 
Referent a les mampares de vidre divisòries dels punts de treball de planta 4a, es col·locaran unes franges de vinil translúcides de 
30cm d’alçada. L’alçada a les que se situaran vindrà determinada pels separadors entre taules, els quals seran subministrats amb 
aquestes mateixes, ubicant-se així aproximadament a l’alçada dels ulls d’una persona asseguda. 
Els vinils que es col·locaran a les mampares dels locals de planta baixa seguiran la mateixa solució que la descrita per les dels 
despatxos que donen al pati interior a la planta 3a i 4a; fins a una cota de 1,80m, resultant una franja de 1,20m ubicada a 0,6m d’alt. 
La DE observa que s’han seguit les instruccions dictades a la passada visita del dia 08.01.2016 referents a la ubicació de cartel·les 
inferiors i muntant entremig en el pòrtic del local 1 que sustentarà la porta corredissa. S’aprecia però que resta una cartel·la per 
col·locar i es dóna la corresponent ordre a la Contracta perquè el disposi. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
A petició de l’ATC, es tracta en obra el perfil inferior de les portes d’accés als arxius de la planta soterrani 2, el qual pot interferir en 
el pas dels carrets. La DO indica que realitzarà consulta a l’enginyer que està duent a terme la llicència ambiental, per tal d’aportar 
una solució al respecte. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
L’ATC aporta als assistents la documentació corresponent als elements de senyalètica, així com el nombre que se n’hauran de 
disposar. En concret, 

Plaques d’alumini amb numeració. 
Senyalètica de les places d’aparcament. 
Proposta en imatge per al vinil corporatiu de façana de planta baixa. Sobre aquesta, s’acabarà de valorar la seva situació en 
alçada degut als condicionants de visibilitat de la planta en les seves quatre cares. Es demana a la Contracta que en prepari 
mostra per tal que la DF l’aprovi. 

L’ATC indica que faltarà per trametre la referent als directoris de planta, la qual comenta que serà en breu. 
2.1.7. Mostres i acabats 

La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (armaris, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors”, “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”. 
Estor de façana 
La Contracta i l’industrial subministrador aporten mostra in situ d’un estor muntat. Aquesta s’aprova però la DE recorda que s’haurà 
de garantir que la barra horitzontal de l’estor no es pugui manipular i treure, quedant totalment fixada. 
Taules de treball 
Es presenta mostra de les taules que s’ubicaran a les diverses plantes de l’edifici, concretament les modalitats per 1 i 4 usuaris. Es 
realitzen les següents consideracions entorn d’elles: 

Les taules presenten desperfectes; aquestes es consideraran de mostra i en cap cas definitives. 
Hauran de venir de fàbrica amb el forat del taulell de fusta executat per tal de poder accedir a l’”ofiblock”. 
Totes elles comptaran amb la corresponent vèrtebra per al pas del cablejat des del paviment tècnic fins a la safata inferior. 

Peces de paviment de locals de planta baixa 
Es presenten dues mostres in situ amb disposició de peces de paviment de gres, una de les quals sobre una base de “Fompex” i 
l’altra directament sobre el terra tècnic. Cap de les solucions fins ara vistes aporta una millora suficient al comportament del 
paviment. Es donen instruccions a la Contracta perquè munti una mostra de paviment amb una capa fixadora que semiadhereixi el 
conjunt al paviment tècnic i es comprovarà si és fàcilment manipulable la placa mitjançant ventosa. 

 
13.01.2016 
2.1.8. Instal·lació d’humidificació 

L’empresa adjudicatària indica a la DF que no troba les reixetes de plàstic de color blanc que es van especificar, però en canvi sí de 
color gris fosc. La DF descarta l’acabat d’aquesta última i li comenta que se li haurà d’aplicar una capa d’emprimació i després una 
de pintura per tal de poder obtenir el color blanc desitjat. 

2.1.9. Altres temes 
Referent a la senyalètica i la nomenclatura corporativa de l’ATC: 

La DF defineix que als vinils que indiquen el número de sala se’ls hi adherirà finalment per la cara posterior (interior despatx) una 
làmina de la mateixa geometria i color de fons que la davantera on es mostra la nomenclatura, sent no visible aquesta des de 
l’interior de l’espai. 
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El vinil corporatiu que s’ubicarà en el tancament de vidre de tota la planta baixa, prendrà com a alçada de referència la de la 
façana de l’accés principal, situant-se una làmina d’alçada de fins a 1,70m des de la cota de paviment exterior acabat de la 
façana d'accés, ja que la resta d’elles varien en funció de la situació del paviment. S’indica que a la porta principal que dóna 
accés al vestíbul principal no se situaran vinils. 
La Contracta aportarà mostra en dos colors aquest proper dilluns dia 18.01.2016, per tal de decidir el color que millor s'ajusti al 
corporatiu de l'ATC. 

La DF demana l’assistència de l’industrial subministrador de l’envà mòbil per a comprovar com té previst solucionar l’encontre 
d’aquest amb la fusteria d’alumini de façana i la mampara de vidre divisòria entre aules. Referent a aquesta última, es decideix 
substituir el pany de vidre per una mampara cega. 

2.1.10.Mostres i acabats 
Franja de tancament de les cabines dels banys 
La Contracta presenta mostra de catàleg per a la franja de recrescut dels banys. S’accepta la present, sent de la casa “Formica” 
amb referència “F7912 Storm Matte 58”. 
Contactors de seguretat 
La Contracta presenta mostra del sistema de contactors per a la seguretat de les finestres de planta baixa. S’aprecia que en 
aquesta nova s’ha fet arribar el cablejat des de la placa del fals sostre, pel muntant de la fusteria amb silicona i fins arribar al propi 
contactor, el qual és molt més discret i idoni per a aquesta situació. S’accepta doncs la mostra i s’indica a que s’haurà de ser més 
subtil en l’execució del cordó de silicona. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Peces de paviment de locals de planta baixa 
Es mostra in situ una disposició de paviment de gres sobre a les quals s’hi ha aplicat una capa de fixació semiadherida entre 
aquestes i el terra tècnic. Aquesta solució és la que aporta la millora més substancial en el comportament del paviment. S’indica que 
el proper dilluns dia 18.01.2016 es mostrarà als assistents a la visita d’obra i es procedirà a aprovar definitivament si així s’escau. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
 

2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº15 I ANTERIORS - -

20151223 PLÀNOLS DE COTES DELS ARMARIS DELS LOCALS DE PB DO 23.12.2015
20160108 CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ATC ATC 08.01.2016
20160108 PLÀNOLS ACTUALITZATS ARMARIS PLANTA BAIXA, FORMAT PDF DO 08.01.2016
20160108 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE CUINA VERSIÓ 3b, FORMAT CAD CONTRACTA 08.01.2016
20160111 PLÀNOLS ACTUALITZATS ARMARIS PLANTA BAIXA, FORMAT CAD DO 11.01.2016

20160112 
COMUNICACIÓ DE LA NECESSITAT D’ADDICIÓ DE PUNTS HDMI 
EN SALA DE REUNIONS DE PLANTA 3a 

CTTI 12.01.2016 

20160112 PROPOSTA GRÀFICA VINILS CORPORATIUS EN FAÇANA PB DGP 12.01.2016

 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
La DF observa que s’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra 
Planta 4a 

S’observa que ha arribat a l’Obra el subministrament del paviment de moqueta morada (referència “Flotex Metro Grape”) i se 
n’ha iniciat la col·locació. 
Han finalitzat les feines d’execució de les mampares divisòries. 
S’està realitzant l’interior dels armaris guarda-roba. 
Resten per col·locar els estors i les portes de mampares en aquesta planta. 

Planta 3a 
S’estan executant les capes de fons de pintura en els paraments de cartró-guix. 
S’ha iniciat les tasques de col·locació del paviment de moqueta. Es recorda la instrucció de netejar la superfície abans de 
disposar-hi la capa fixadora. 
La Contracta indica que s’estan realitzant les connexions dels RACKs i s’estan fent proves a la instal·lació d’aigua. 
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Planta 1a 
S’ha iniciat la col·locació del paviment de vinil en l’àmbit de la cuina i de la moqueta a l’espai obert d’oficines. 
S’observa que s’ha procedit a col·locar el carril guia que sustentarà l’envà mòbil divisori a la zona d’aules. 
S’estan executant les mampares a la zona de l’espai obert, antiga lloc d’ubicació de l’ECOP. 

Planta baixa 
A la zona del local 2, nord-est, s’han col·locat els tubs corrugats per a la futura estesa del cablejat de telefonia. 
S’ha realitzat la rampa del local 1, sud-oest, a la qual se li afegirà un barana de passamà per a marcar el desnivell resultant. 
S’ha iniciat la construcció de les mampares en ambdós locals. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES

 
3.3. Planning i seguiment 

La DE realitza comprovació de l’última versió actualitzada de la planificació temporal, amb data 08.01.2016. S’aprecia que s’estan 
realitzant les tasques de connexió dels RACKs de plantes 3a i 4a i que existeix l’endarreriment d’un dia amb les relacionades amb 
els paviments de moqueta i vinil. Tal i com es desprèn, en general, s’està acomplint a data d’avui les feines en matèria 
d’instal·lacions. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Sense incidències. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT CERÀMIC LOCAL PB in situ 30.11.2015 11.01.2016/13.01.2016  
FRANJA DE 10cm FALS SOSTRE 09.11.2015 08.01.2016 008.01.2016

CONTACTORS in situ 16.12.2015 16.12.2015 113.01.2016
SISTEMA DE SUSTENTACIÓ MÒDULS 

COMPACTES in situ 
21.12.2015 21.12.2015   

ESTOR DE FAÇANA AMB FIXACIÓ 
BARRA INFERIOR, DESPATXOS DEL PATI 

INTERIOR in situ 

23.12.2015 11.01.2016 111.01.2016

MOSTRA DE PAVIMENT ZONA VESTÍBUL 
PLANTA BAIXA 

08.01.2015   

VINIL CORPORATIU PER A LA FAÇANA 
DE PLANTA BAIXA in situ 

11.01.2016   

MOBILIARI LLOCS DE TREBALL PER 1 I 4 
USUARIS in situ 

11.01.2016 11.01.2016 111.01.2016

FRANJA DE FORMICA PER A 
RECRESCUT DELS BANYS 

13.01.2016 13.01.2016 113.01.2016
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 

180



ACTA DE VISITA D’OBRES 17 
Edició 6. Data edició: 21.01.2016  
NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 
Referència AVO160118017.docx 

1/10

ACTA NÚMERO 17 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 18.01.2016 i 20.01.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents ×× Agència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet ×× 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda ×× 

 ×× Infraestructures.cat Tècnic representant 

Francisco Javier Fernández ×× Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnics representants 

David Sáez Guinjoan ×× 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 

- Direcció d’Execució  ×× 

 ×× 

Lluís Aguilar Salvador ×× - 
Coordinació de Seguretat i 

Salut 
 ×× 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 ×× Cap d’Obra 

 ×× Ajudant Cap d’Obra 

 ×× 
Tècnic d’instal·lacions 

   

Sergio Amador Marchante   Tècnic de prevenció 
 

1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº16. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 

1.3. Punts pendents d’actes anteriors 
 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Mostra de paviment zona del vestíbul de planta baixa 08.01.2015  
CONTRACTA Mostra de vinil corporatiu de façana de planta baixa 11.01.2016  

 

2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

18.01.2016 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

La DF indica que els nous tancaments dels patis d’instal·lacions de planta baixa s’executaran amb cartró-guix en comptes de paret 
ceràmica. El nou envà de guix laminat haurà d’acomplir els requisits establerts per a aquest sector d’incendi tal i com queda prescrit 
en projecte. 
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2.1.2. Compartimentació interior horitzontal 
La DE posa en dubte com s’està construint el fals sostre de cota més baixa del local 1 de planta baixa, ja que observa que s’està 
aprofitant l’estructura preexistent. Es demanen les instruccions de muntatge del fabricant per tal de valorar si s’està executant de la 
forma correcta. D’altra banda, s’aprecia que s’estan col·locant tacs metàl·lics, solució aprovada per la DE. 

2.1.3. Instal·lacions 
Instal·lació de seguretat 
S’acorda que no es procedirà a executar la partida definida en projecte referent a l’actualització del sistema de control comú de la 
zona de l’aparcament, per tal de destinar l’import d’aquesta a altres d’Obra. Cal matissar que la zona descrita compte amb 
l’esmentat sistema, totalment operatiu, únicament no es realitzarà una posta a punt d’aquest. 
Instal·lació de veu i dades. Feines relacionades amb el CTTI 

La DF, conjuntament amb la Contracta, el Coordinador de Seguretat i Salut i els tècnics representants del CTTI, comuniquen 
que es posaran en marxa els procediments legals oportuns perquè aquests últims puguin procedir a entrar a l’Obra per tal de 
realitzar les corresponents feines. S’inclou la tramitació i signatura per totes les parts de l’Acta de Coordinació Empresarial, la 
qual serà elaborada pel propi Coordinador de Seguretat i Salut. 
El CTTI fa petició per a afegir dos nous cables del tipus HDMI a la sala de reunions de l’espai obert de planta 1a. La DF indica 
que es realitzarà. 
El CTTI comunica als assistents que ha procedit a efectuar un seguit de modificacions en les distribucions dels armaris RACK 
respecte el que estava descrit en projecte. A l’Obra es duu a terme un repàs d’aquestes per part d’aquest, la DF i la Contracta. 
Es conclou que el CTTI haurà de dissenyar i grafiar convenientment aquestes modificacions i ho trametrà a la DF, via 
Infraestructures.cat, per tal de ser estudiades i prendre les decisions corresponents al respecte. 
Es tracta en obra, per part dels assistents, la necessitat de disposar de fuetons de fibra òptica, els quals no estaven previstos en 
el projecte inicial. La DGP indica que realitzarà les consultes pertinents entorn a aquest tema. 
El CTTI explica que les antenes Wi-Fi hauran d’estar ubicades per la part exterior del cel ras, per tal d’evitar interferències en el 
senyal, ja que el fals sostre és metàl·lic. La DF afegeix que s’haurà d’aplicar al conjunt del sostre el reforç corresponent. 
L’ATC realitza petició als assistents perquè se li subministrin els plànols amb la codificació de rosetes telefòniques per a iniciar 
la configuració de les seves pròpies tasques internes de telefonia. 

2.1.4. Equipament i mobiliari 
La Contracta manifesta que la connexió del cablejat de veu i dades a l’”ofiblock” dels punts de treball s’efectua pel lateral, resultant 
poc idònia, ja que el cables de categoria 6 són massa gruixuts, la qual cosa podria afectar en un futur a la integritat dels mateixos i 
fins i tot propiciar possibles desconnexions. Es fa petició a la DF perquè el cablejat arribi a l”ofiblock”, per sota d’aquest, havent de 
mecanitzar la safata inferior. S’accepta la proposta i s’afegeix que l’”ofiblock” s’haurà de rotar 180º respecte l’eix vertical perquè 
aquest s’acobli millor a la solució, deixant dos endolls a la vista dels usuaris i la resta, accessibles des de sota la taula per als 
informàtics. 

2.1.5. Altres temes 
Es compta a l’Obra amb l’industrial subministrador de l’envà mòbil de planta 1a. Després de tractar el tema, la DF dicta que es 
mantindrà la mampara de vidre existent però s’haurà de tallar per a situar-hi un muntant de tub estructural de 100.100.6mm que 
acollirà en dos cares oposades d’aquest els perfils propis de mampara per a sustentar els vidres. A una de les cares perpendiculars 
a les anteriors s’hi ancorarà el perfil propi de l’envà mòbil i a l’última una xapa de remat. A l’encontre amb el tancament d’alumini de 
la façana s’hi adherirà amb junta de doble cara. 

2.1.6. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (armaris, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors”, “5. Mostres” i “7. Reportatge fotogràfic”. 
Peces de paviment de locals de planta baixa 
Es mostra als assistents de la present visita d’obra la disposició de peces de paviment de gres sobre les quals s’hi ha aplicat una 
capa de fixació entre aquestes i el terra tècnic. La DF comenta el perquè de la solució escollida i que aquesta és la que aporta la 
millora més substancial en el comportament del paviment. Es procedeix a acceptar la mostra. 
Paviment zona vestíbul de planta baixa 
La Contracta aporta diverses mostres del nou paviment ceràmic que es col·locarà a la zona del vestíbul de planta baixa. La DF 
escull la de color més clar i defineix in situ les zones on se situarà: 

Zona delimitada per la línia exterior dels torns d’accés i pas abans d’entrar a l’àmbit d’ascensors. 
Àmbit d’entrada als dos locals de planta baixa, concretament a les dues portes, a mode de catifa. 

Les peces preexistents afectades per la intervenció de les obres seran reparades. 
La DO comunica que realitzarà la corresponent proposta gràfica i la trametrà un cop enllestida. A més, es comunicarà a l’ECOP la 
decisió presa perquè procedeixi a comprovar-la. 

 
20.01.2016 
2.1.7. Compartimentació interior vertical 

Durant la visita, a la zona del dispensari de planta baixa, la DF aprecia a l’encontre entre un envà de cartró-guix i el tancament 
d’alumini de façana que s’ha deixat una separació d’almenys1cm, fet que reflecteix que no s’ha aplicat la solució anàloga per 
aquest tipus d’encontre i que s’ha aplicat en altres punts de l’edifici. La DF insta a la Contracta que cerqui una solució per a aquest 
aspecte i que la presenti a la DF perquè la pugui aprovar. 
La DF dóna instruccions perquè es corregeixin els panys de vidre de les mampares divisòries de taules de la planta 4a, ja que 
alguns d’ells no estan alineats entre sí i tampoc amb la resta després d’haver realitzat comprovació visual. Es recorda a 
l’Adjudicatari que les vores dels extrems d’aquestes mampares hauran de ser aixamfranades. 
La DE indica que s’haurà de disposar un enrajolat en els espais de neteja de les plantes 3a i 4a. Concretament s’haurà de col·locar 
una a la cantonada propera a l’abocador una superfície, formada per peces de rajola de 20x20cm, amb una alçada d’1,40m (7 
peces) i amb una amplada d’1m (5 peces) a banda i banda de l’aresta de cantonada. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.8. Compartimentació interior horitzontal 
Durant la visita als locals de la planta baixa la DF realitza les següents consideracions: 
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Local1 
No s’està construint el fals sostre tal i com està prescrit en la documentació actualitzada del projecte: s’ha disposat la 
corresponent tabica alineada amb el tancament de mampara de la zona de la sala del cap de servei, la qual cosa no queda 
especificada així en plànols, tal i com expressa directament la DF, ja que s’hauria d’haver construït amb un reclau. A l’altre 
extrem de l’espai, vora l’envà que tanca l’armari s’ha realitzat també una situació anàloga. La DF accepta l’errada degut a les 
alçades de l’Obra en què ens trobem i ordena que per a esmenar aquest situació s’haurà de garantir en el perímetre de tot 
aquest fals sostre un vol d’uns 30cm. 

Local 2 
La franja de fals sostre entre el cortiner i el tancament de façana s’ha construït amb fals sostre continu de cartró-guix, fet que 
contradiu les instruccions donades sobre que aquest havia de ser de plaques metàl·liques. La DF ordena que es modifiqui i 
s’adapti a la prescripció donada. 
El conjunt de la superfície del mateix fals sostre descrit a l’anterior punt s’ordena que es desmunti ja que s’observa directament 
que s’està col·locant la nova subestructura amb reaprofitament de la preexistent. Aquesta situació ja es va apreciar durant 
l’anterior visita del dia 18.01.2016. Es recorda que s’han de seguir les instruccions del fabricant per a la instal·lació del cel ras al 
peu de la lletra, les quals també s’hauran de trametre directament a la DF per a la seva verificació. 

2.1.9. Paviments i sòcols 
El color del sòcol serà el mateix que l’aprovat d’entre les mostres presentades per la Contracta per al conjunt d’armaris, NCS S 
0505-Y, exceptuant en els casos que els paraments on se situï tinguin color propi (RAL 4006, 5012, i 7039), doncs en aquest cas 
s’assimilarà al corresponent color del pany. 
En les cantonades, l’encontre dels sòcols es produirà a testa. 
Per últim, es defineix per a tot el conjunt d’armaris de l’Obra que el sòcol serà tot continu, establint una línia horitzontal que farà que 
les tapetes verticals no l’interrompin en cap cas. 
Veure punt “2.1.15. Mostres i acabats”. 

2.1.10.Armaris 
Respecte els armaris de planta baixa es fan les següents apreciacions que es transmeten a la Contracta: 
Local 1 

La DF procedeix a verificar el replanteig dels despatxos i armaris d’aquest local. Durant aquest, es detecta que hi ha hagut una 
errada d’execució en la situació de l’envà de cartró-guix més proper a la façana sud-est i que tanca l’armari: es troba desplaçat 
10cm, fet que fa que la cavitat s’engrandeixi i mesuri 4,50m en comptes de 4,40m. La DF decideix que aquest envà es deixarà 
tal i com s’ha executat però ordena a la Contracta que es posi en contacte amb el fuster que fabrica els mobles per a avisar-lo 
d’aquesta nova situació. La DO dibuixarà la nova solució i la trametrà quan la tingui enllestida. 
La DF determina que l’armari just a l’esquerra d’on s’ubica l’aparell humidificador tindrà dues fulles batents en comptes de les 
tres grafiades en els últims plànols actualitzats de projecte. 
Se situaran barres penja-robes en tots els mòduls d’armaris a l’esquerra de l’accés (exceptuant el de l’humidificador) i al mòdul 
immediatament ubicat a la dreta de l’accés. 

Local 2 
L’armari que allotjarà la porta corredissa, quan aquesta resti oberta, comptarà amb 3 fulles batents que obriran cap a l’esquerra 
en comptes de les dues grafiades en els últims plànols actualitzats de projecte. 

2.1.11.Arxius compactes 
Durant la visita la DF observa de primera mà que no s’estan muntant els carrils dels mòduls compactes tal i com es va prescriure, 
que és col·locant una peça de paviment de moqueta entre la IPE i el carril per tal d’ajustar aquest últim. En comptes d’això s’està 
aplicant un conjunt de tocs amb escuma de poliuretà. La DF en conjunt expressa el seu malestar per aquesta situació. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.12.Instal·lació d’humidificació 
La DF ordena a la Contracta que modifiqui la situació actual de l’aparell humidificador del local 1 ja que aquest no es troba a la 
localització que està indicada en el plànol. 

2.1.13.Equipament i mobiliari 
La DF demana a la Contracta que realitzi el replanteig del mobiliari dels locals de planta baixa durant aquesta present setmana per 
tal de poder comprovar-lo durant la següent visita d’obra. 

2.1.14.Altres temes 
En les noves rampes d’accés als locals de planta baixa se situaran baranes de passamà d’1,05m d’alçada i s’hi ubicaran també 
xapes de remat en els buits generats pel propi desnivell. 

2.1.15.Mostres i acabats 
Aplacat de fusta del passadís del pati interior plantes 3a i 4a 
La Contracta aporta un parell de mostres per a la tria del color que més s’assimila al de l’aplacat de fusta preexistent situat en el 
passadís que envolta el pati interior de l’edifici a les plantes 3a i 4a. La DF tria la de xapa natural de color més fosc per ser la 
intermèdia de tot el ventall existent a la zona, ja que aquestes han patit una decoloració diferent segons la seva situació i exposició 
al sol. 
Colors d’acabat dels armaris 
D’entre les mostres presentades per a l’acabat pintat de la superfície dels armaris, la DF tria la de color amb referència NCS S 
0505-Y. Aquesta mateixa definirà el color dels sòcols que es col·locaran a l’Obra. 
Veure punt “2.1.9. Paviments i sòcols”. 
Plaques de retorn de fals sostre 
La DO accepta la mostra de color per tal que la Contracta procedeixi a demanar el subministrament de noves plaques metàl·liques 
de retorn per al fals sostre de la planta 3a. 
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2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament   Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº16 I ANTERIORS - -

20160108 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE CUINA VERSIÓ 3b, FORMAT CAD CONTRACTA 08.01.2016
20160111 PLÀNOLS ACTUALITZATS ARMARIS PLANTA BAIXA, FORMAT CAD DO 11.01.2016

20160112 
COMUNICACIÓ DE LA NECESSITAT D’ADDICIÓ DE PUNTS HDMI 
EN SALA DE REUNIONS DE PLANTA 3a 

CTTI 12.01.2016 

20160112 PROPOSTA GRÀFICA VINILS CORPORATIUS EN FAÇANA PB DGP 12.01.2016
20160113 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SENYALÈTICA ATC ATC 13.01.2016
20160118 PLÀNOL DE DELIMITACIÓ NOU PAVIMENT VESTÍBUL PB DO 18.01.2016

20160119 
PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA PREINSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS 
BIOMÈTRICS A LA PLANTA SOTERRANI 2 

CONTRACTA 19.01.2016 

 
La DF constata el pèssim control de versions que està portant a terme la Contracta respecte la documentació lliurada. Es recorda així 
la necessitat de disposar de l’última documentació actualitzada del projecte a la mateixa Obra. 
 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
La DF observa que s’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra: 
Planta 4a 

S’està treballant en el muntatge dels carrils dels arxius compactes. 
S’estan col·locant les portes de les diferents mampares 
Segueixen les feines de disposició del paviment de moqueta en el despatxos tancats. 
S’observa que s’està construint la part interior dels diferents armaris. 
En àmbit de les instal·lacions s’ha iniciat la disposició del cablejat per a les futures pantalles de televisió. 

Planta 3a 
S’està treballant en el muntatge dels carrils dels arxius compactes. 
Se segueix a tota la planta col·locant el paviment de moqueta. 
S’aprecia que s’estan situant les embocadures dels conductes dels aparells humidificadors. 
Continuen efectuant-se les tasques de connexió dels diferents RACKs. 

Planta 1a 
El paviment està disposat aproximadament a la meitat de la planta, restant encara per col·locar a la zona d’aules. 
S’ha iniciat el procés de muntatge del mobiliari i equipament de la cuina. 

Planta baixa 
Continuen les feines per a l’execució d’envans i mampares i s’està construint el fals sostre de cartró-guix que es troba a cota 
inferior que el preexistent metàl·lic. 
S’aprecia que s’ha ubicat sobre el pòrtics estructurals les corresponents guies de les portes corredisses. 
S’han situat els aparells humidificadors. 
S’estan fent les tasques de connexió dels diferents RACKs. 

En general, s’observa que s’estan preparant les superfícies a la façana i col·locant els corresponents vinils de protecció solar i que 
s’ha iniciat el muntatge dels mobles en els diferents office de l’Obra. 
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3.2. Subcontractes 
 

Nom de la subcontracta Activitat
BADAL-BCN RAM DE PALETA
MONT. ELEC. GAVÀ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BIGAS GRUP ENDERROCS
TECNI RUVAL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
LANTROX PROTECCIONS VESTÍBULS
GYPSUNTEC DIVISÒRIES DE CARTRÓ-GUIX 
PROJECTES AIV RAM DE PALETA
INELT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
EMTE INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
METAL OPREA FUSTERIA METÀL·LICA
CONTEL DIVISÒRIES DE MAMPARES
CATALANA DE SEGURETAT INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I DE SEGURETAT
SCREEN VOGUE CORTINES

 
3.3. Planning i seguiment 

La DE realitza comprovació de l’última versió actualitzada de la planificació temporal, amb data 08.01.2016. S’indica a la Contracta 
que el planning s’haurà d’anar actualitzant setmana a setmana, per tal de disposar d’una versió al dia del desenvolupament real de 
l’Obra i poder comprovar l’existència de possibles desviacions en aquest. En el cas que existeixin les anteriors, s’haurà de procedir 
a realitzar una reorganització de les diferents activitats per tal de corregir aquestes situacions. 
La Contracta indica que el proper dilluns dia 25.01.2016 començaran les tasques planificades per a l’adaptació de les cabines dels 
banys. Així mateix, la DF insta a què es disposi de la mostra de vinils corporatius de la façana de planta baixa per a poder aprovar-la 
i poder iniciar aquesta activitat. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
En aquest camp s’indica que s’aniran avançant les proves en les instal·lacions que hagin finalitzat amb el Laboratori de Control de 
Qualitat. Es preveu que durant la setmana de l’1 al 5 de febrer de 2016, el Laboratori estigui duent a terme les corresponents 
jornades tècniques. 
S’inclouran els següents assajos: 

Proves acústiques. 
Control inicial per a la llicència ambiental. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

PAVIMENT CERÀMIC LOCAL PB in situ 30.11.2015 11.01.2016/13.01.2016 18.01.2016
SISTEMA DE SUSTENTACIÓ MÒDULS 

COMPACTES in situ 
21.12.2015 21.12.2015   

MOSTRA DE PAVIMENT ZONA VESTÍBUL 
PLANTA BAIXA 

08.01.2015 18.01.2016   

VINIL CORPORATIU PER A LA FAÇANA 
DE PLANTA BAIXA in situ 

11.01.2016 11.01.2016   

COLOR APLACAT PASSADÍS PATI 
INTERIOR PLANTES 3a I 4a 

20.01.2016 20.01.2016 220.01.2016

COLORS D’ACABAT DELS ARMARIS 20.01.2016 20.01.2016 220.01.2016
COLOR PLAQUES DE RETORN DE FALS 

SOSTRE 
20.01.2016 20.01.2016 220.01.2016
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 18 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 25.01.2016 i 27.01.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents ×× Agència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet ×× 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda ×× 

 ×× Infraestructures.cat Tècnic representant 

Francisco Javier Fernández ×× Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnics representants 

David Sáez Guinjoan ×× 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 

- Direcció d’Execució  ×× 

 ×× 

Lluís Aguilar Salvador   - 
Coordinació de Seguretat i 

Salut 
 ×× 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 ×× Cap d’Obra 

 ×× Ajudant Cap d’Obra 

 ×× 
Tècnic d’instal·lacions 

   

Sergio Amador Marchante   Tècnic de prevenció 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº17. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 
1.3. Punts pendents d’actes anteriors 

 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Mostra de paviment zona del vestíbul de planta baixa 08.01.2015  
CONTRACTA Mostra de vinil corporatiu de façana de planta baixa 11.01.2016  

ATC Senyalètica de directoris de planta 11.01.2016  
CONTRACTA Encontre envà cartró-guix i tancament d’alumini de façana 20.01.2016  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

25.01.2016 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

La DF recorda a la Contracta la necessitat que es corregeixin els panys de vidre de les mampares divisòries de taules de la planta 
4a, ja que alguns d’ells no estan alineats entre sí. Es recorda també que les vores dels vidres extrems hauran de ser aixamfranats. 

2.1.2. Compartimentació interior horitzontal 
La DF recorda a la Contracta que serà necessari efectuar els repassos i els corresponents ajustaments i anivellacions de les 
superfícies de cels rasos de tota l’Obra. 
En aquest sentit, durant la present visita d’obra, la DF comunica que s’aprecia alguna placa del fals sostre que presenta 
desperfectes degut a les intervencions que s’han dut a terme. S’indica a la Contracta que les afectades s’hauran de retirar, ja que no 
podran romandre en aquest estat. 

2.1.3. Paviments 
La Contracta manifesta que no hi ha suficient paviment de moqueta per a finalitzar algunes superfícies de la planta 3a, degut a una 
errada en el subministrament del material. Es resta a l’espera de rebre una solució al respecte. 
L’ATC indica que es va comunicar a l’ECOP la tria del nou paviment de la zona del vestíbul de planta baixa. Aquest últim manifesta, 
ara, que no està d’acord en el color que es va escollir i demana un paviment assimilable en color i textura a l’existent a la zona. 
Degut a les dates en les que ens trobem, la Contracta farà recerca de les peces més semblants a les preexistents i que es trobin en 
estoc per tal que, del ventall de mostres resultant, la DF pugui aprovar la més adient i trametre així a l’ECOP la decisió perquè pugui 
ser validada. 

2.1.4. Armaris 
Durant la visita la DF observa que s’estan pintant i col·locant les portes dels diferents armaris. Es realitzen les següents 
consideracions: 

El llistó de fusta que se situa com a galze de les portes de l’armari haurà d’estar encolat i s’hi hauran de disposar més fixacions 
que les apreciades, per tal que aquest quedi fixat correctament i no presenti deformacions. 
La DO demana mostra d’armari pintat per a la propera visita d’obra del dimecres dia 27.01.2016. 

2.1.5. Instal·lacions 
A les plantes 3a i 4a, la DF realitza comprovació sobre com s’han instal·lat els diferents elements en el cels rasos, com són detectors 
i lluminàries, i constata que molts d’aquests s’han disposat a les plaques desalineats entre sí. S’insta a què es corregeixi aquesta 
situació. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Es demana coordinació amb l’instal·lador de l’equipament de la cuina de planta 1a perquè les preses de terra, un cop col·locats els 
elements, quedin situades de manera més discreta. 
La Contracta fa entrega a la DO de la documentació referent a la Llicència Ambiental de l’edifici perquè es pugui acabar d’efectuar 
la seva tramitació. 

2.1.6. Equipament i mobiliari 
S’observa que ha finalitzat la col·locació del mobiliari dels office de les plantes 3a i 4a. La DF indica que se situï un sòcol sobre el 
marbre de “Silestone”, el qual haurà de ser de 7cm d’alt, d’aquest mateix material o en el seu defecte de tauler laminat fenòlic (HPL). 
Referent als mobles alts de la cuina de planta 1a, l’ATC comunica que realitzarà consulta relativa a l’alçada on s’han situat, per si és 
necessari o no baixar-los perquè aquests siguin més funcionals per al personal que n’haurà de fer ús. 
La DF indica que s’haurà de trobar una solució constructiva per a donar acabat a la zona on s’ubica l’extracció de la cuina. La 
Contracta realitza proposta de tancar l’espai amb plaques de cartró-guix. La DF accepta i afegeix que aquestes s’hauran de situar 
refoses, almenys 1cm, respecte l’element metàl·lic d’extracció. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
A la zona de l’Office situat vora la cuina de planta 1a, s’observa que al moble que allotjarà el tractament de reciclatge li falta per 
col·locar el corresponent taulell de “Silestone”, fet que fa palès que l’alçada del panys de porta verticals han quedat curts. A petició 
de l’ATC, la DF realitza modificació in situ d’aquest moble i dicta el següent: 

Cara que dóna a l’espai de taules. Es modificarà l’alçada de les portes disposades per a la formació d’un calaix, igual als 
annexos executats perquè sigui possible també llençar-hi els residus. Fruït del tall, s’hauran de cairejar de nou les portes. 
Cara que dóna a l’espai de l’Office. Es durà a terme la mateixa operació que l’anteriorment descrita però en aquest cas en els 
panys fixes. 

Un cop realitzades aquestes operacions, el moble quedarà a disposició de ser utilitzat per a llençar, per les seves dues bandes, els 
residus corresponents, deixant la retirada dels cubells per on estava prevista en projecte. 
S’observa que el replanteig del mobiliari del local 1 de planta baixa no s’ha executat de manera satisfactòria, ja que no es pot llegir 
la línia continua efectuada amb la guinyola. La DF comunica que s’haurà de fer de forma que pugui ser llegible per a poder 
verificar-lo i posteriorment aprovar-lo. 
En aquest sentit, la DF dóna indicació que el mobiliari de 4,40m que s’ha de situar vora l’envà de cartró-guix més proper a la façana 
sud-est, que tanca l’armari i es va desplaçar 10cm, es col·loqui alineat amb la cara exterior d’aquesta divisòria, tenint en compte de 
prendre correctament la mesura, ja que el sòcol del moble està refós 1cm respecte el propi taulell exterior. La separació resultant a 
l’esquerre d’aquest mateix àmbit es regularitzarà mitjançant la disposició d’un taulell de fusta. 
Respecte els projectors, la DF dóna les següents directrius: 

El seu suport serà ancorat directament al forjat, mecanitzant la corresponent placa del cel ras per al seu pas. 
La part baixa del projector quedarà situat per sobre la línia que defineix la porta, resultant una mida aproximada de 2,62m 
respecte el paviment acabat. 
Es prendrà com a criteri per al centrat de l’aparell, l’eix vertical entre mampares que quedi disposat al centre de la sala en 
qüestió. 
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2.1.7. Procediment d’ocupació de les diverses plantes de l’Obra 
S’acorda per part dels assistents a l’Obra el procés pel qual es farà l’ocupació de les diferents plantes de l’Obra. A continuació 
s’enumeren els diferents passos, ordenats cronològicament: 

Confecció d’un llistat de repassos, el qual s’efectuarà en dues rondes amb l’assistència de la Contracta i la DE: 
1. Inspecció visual per a l’elaboració del llistat de repassos per part de la DE. 
2. Verificació in situ, un cop elaborada la llista, amb la DO. 
Confecció de l’Acta de Repassos. 
Verificació dels repassos efectuats, establerts en el llistat, i validació per la DF que aquests s’han realitzat correctament. 
Confecció de l’Acta de Finalització de Repassos. 
Elaboració de les Actes d’Ocupació, per plantes. 

Referent a aquestes últimes, la Contracta transmet que el proper dia 09.02.2016 es podrà realitzar la corresponent a la planta 4a. 
Així mateix, aquesta manifesta la voluntat que es puguin realitzar les de totes les plantes, exceptuant la planta baixa, la qual restaria 
amb previsió d’ocupació per al proper dia 15.02.2016. 
Tanmateix, s’estableix l’ordre de prioritats en l’ocupació de plantes, sent el següent de més a menys i en funció de l’estat de 
finalització de les feines: P4  P1  P3  PB. 

2.1.8. Altres temes 
Resta pendent per part de l’ATC facilitar la senyalètica relacionada amb els directoris de planta (ubicació i nombre d’elements), 
perquè la Contracta pugui procedir a les corresponents gestions de subministrament. És urgent poder disposar d’aquesta 
informació perquè es puguin dur a terme les feines relacionades amb aquesta activitat. 
L’armari del local 2 de planta baixa, situat a mà dreta de l’accés cap al passadís que connecta amb el vestíbul, es modifica per part 
de la DF perquè pugui allotjar la zona d’aparells de reprografia per al públic, retornant així a la configuració del projecte inicial. La 
DO indica que realitzarà disseny del nou moble on se situaran aquests elements i el trametrà a la Contracta, un cop l’ATC li 
comuniqui el nombre d’impressores que caldrà allotjar-hi. 
La DE posa en dubte com s’està duent a terme la fixació de la barra horitzontal dels estors de façana que s’estan disposant i 
comunica que si s’observa que alguna de les barres no està fixada correctament, fent que aquesta pugui ser manipulable i treure’s 
de la seva ubicació, s’haurà de desmuntar el sistema i trobar la solució per a corregir aquesta situació. 

2.1.9. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (armaris, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Vinil corporatiu en façana de planta baixa 
La Contracta aporta catàleg de colors per al vinil de façana en planta baixa. La DO accepta el de referència “077 Telemagenta”. La 
DF demana disposar d’una mostra in situ col·locada en façana per tal de comprovar la seva idoneïtat degut a la distorsió de colors 
que provoca la instal·lació dels vinils solar a la façana. 

 
27.01.2016 
2.1.10.Compartimentació interior vertical 

La DF realitza inspecció visual dels panys de mampara que tanquen la futura sala de gravació del local 1 de planta baixa, en la qual 
observa una mala execució d’aquests amb l’encontre amb el fals sostre de cartró-guix. S’aprecia que la junta entre ambdós 
anteriors és excessiva, bé perquè s’han tallat malament els panys de mampara, o perquè el cel ras no està a nivell horitzontal. La DF 
expressa que no està d’acord amb aquesta situació i ordena a la Contracta que es desmuntin els paraments afectats per tal que 
s’executin de forma correcta. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.11.Paviments i sòcols 
La DF, després de comprovació visual, defineix a la Contracta el criteri per a la col·locació del paviment de gres del local 1 de planta 
baixa. Concretament, l’inici del replanteig se situarà a la cantonada de la mampara de vidre més propera a l’accés directe des del 
carrer, definint les següents directrius per a l’obtenció del punt d’origen: 

Alineació donada pel brancal dret (vist des del propi local) del pas d’accés directe des del vestíbul principal de l’edifici. 
Alineació definida per la disposició del mobiliari fix. 

Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
Durant el transcurs de la present visita a la mateixa zona, s’observa que s’ha iniciat la disposició de la capa de fixació del paviment 
sobre la superfície del terra tècnic sense estar net i sense que s’hagi procedit a anivellar-lo, tal i com s’ha reiterat de forma 
continuada en diverses ocasions durant anteriors visites. La DF ordena a la Contracta que aturi els treballs fins que aquesta primera 
doni el vistiplau a la planor del paviment tècnic. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 

2.1.12.Armaris 
Conjuntament amb l’Adjudicatari i el fuster, la DF indica el següent sobre els armaris situats en el vestíbul de planta baixa que 
allotjaran les portes corredisses quan restin obertes: 

Comptaran amb dues portes batents cadascun d’ells, amb frontisses de tipus piano. 
Es marcarà la junta de dalt a baix, la qual queda definida per l’encontre entre el pas i el propi armari. 
S’instal·laran panys amb clau, iguals per a tots els que allotgin les portes corredisses. 
L’alçada total dels armaris serà de 3,95m, en la qual es tindrà en compte una tolerància entre l’encontre d’aquests i el fals sostre 
preexistent, que haurà de ser la mateixa que l’observada en els elements existents de la planta. 

Segons el propi industrial, els paraments presents al vestíbul són del tipus “Prodema”, els quals serà difícil comptar amb ells a 
l’Obra degut als terminis de subministrament. Aquest mateix aporta la solució que les futures portes dels armaris descrits siguin de 
xapa de fusta, amb el corresponent acabat. La DF li demana mostra d’aquesta proposta per tal que pugui ser validada i aprovada. 

2.1.13.Cancell cap als locals de planta baixa 
La DF defineix el següent per als cancells d’accés directe als dos locals de planta baixa des del vestíbul de l’edifici: 

En els bastiments que emmarquen el passos a través de les portes corredisses, brancals i llinda, es disposarà el mateix 
revestiment de fusta que el que es col·locarà al conjunt dels armaris. Un cop s’hagin instal·lat els panys de vidre, es determinarà 
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la longitud dels anteriors elements, la qual serà la mateixa per a llinda i brancals i amb la tolerància suficient per a permetre el 
correcte moviment de la porta corredissa. 
Es construirà un calaix de fusta per sobre de la guia de les corredisses, ancorat per una banda als premarcs de l’armari i de 
l’altre al pòrtic metàl·lic. 
Des de la part inferior del pòrtic i fins la porta tallafocs del local, es disposarà un fals sostre de cartró-guix o fusta DM, l’alçada 
del qual serà definida per la DF un cop s’hagi instal·lat la porta corredissa. 
En l’anterior cel ras de guix laminat s’hi disposaran dos “downlight” per a il·luminar aquests cancells. 

Veure punt “8. Croquis”. 
2.1.14.Instal·lacions 

La DF comprova que s’ha modificat la ubicació de l’aparell humidificador del local 1, sud-oest, de planta baixa i s’ha situat segons 
prescriu el projecte. Resten per disposar els premarcs del futur armari. 
La DF fa saber a l’Adjudicatari que les lluminàries i els elements de control lumínic i d’incendis no s’estan disposant en els locals de 
planta baixa segons les directrius donades i n’ordena la col·locació segons els criteris establerts, desmuntant i refent els que calgui. 

2.1.15.Equipament i mobiliari 
S’ha procedit a executar el replanteig del mobiliari del local 1 de planta baixa, el qual es comprova que no és correcte degut a què 
s’han pres les mides d’una versió de plànols antiga. LLa DF reitera la necessitat de disposar sempre dels últims plànols actualitzats a 
l’Obra. La DF remet a la instrucció donada el passat dilluns dia 25.01.2016 sobre la situació del moble de 4,40m que s’ha col·locar 
vora l’envà de cartró-guix més proper a la façana sud-est i insta a què així es realitzi. 
Veure punt “2.1.6. Equipament i mobiliari”. 

2.1.16.Altres temes 
La DO valorarà la possibilitat d’incloure una estora de lames d’alumini en els dos accessos als locals de planta baixa des del carrer, 
similars a les preexistents ubicades en el vestíbul de l’edifici. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº17 I ANTERIORS - -

20160112 
COMUNICACIÓ DE LA NECESSITAT D’ADDICIÓ DE PUNTS HDMI 
EN SALA DE REUNIONS DE PLANTA 3a 

CTTI 12.01.2016 

20160112 PROPOSTA GRÀFICA VINILS CORPORATIUS EN FAÇANA PB DGP 12.01.2016
20160113 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SENYALÈTICA ATC ATC 13.01.2016
20160118 PLÀNOL DE DELIMITACIÓ NOU PAVIMENT VESTÍBUL PB DO 18.01.2016

20160119 
PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA PREINSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS 
BIOMÈTRICS A LA PLANTA SOTERRANI 2 

CONTRACTA 19.01.2016 

20160122 ESPECIFICACIONS FALS SOSTRE CONTINU DE PLANTA BAIXA CONTRACTA 22-01-2016
20160122 CODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL VEU I DADES P1, P3 I P4 CONTRACTA 22-01-2016

 
La DF constata el pèssim control de versions que està portant a terme la Contracta respecte la documentació lliurada. Es recorda així 
la necessitat de disposar de l’última documentació actualitzada del projecte a la mateixa Obra. 
 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
S’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra: 
Planta 4a 

S’ha realitzat l’enrajolat de les superfícies dels espais de neteja, indicades durant l’anterior visita d’obra. 
S’han disposat els vinils en el conjunt de les mampares de vidre dels despatxos, exceptuant els del despatx de direcció. 
S’aprecia que s’han començat a col·locar les portes de fusta. 
S’estan muntant les portes dels diferents armaris guarda-roba i BIE. 
S’observa in situ que s’estan realitzant les tasques de pintura per a iniciar la col·locació dels sòcols. 
El mobiliari dels office, exceptuant el taulell superior, ja s’ha muntat. 
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Planta 3a 
S’ha realitzat l’enrajolat de les superfícies dels espais de neteja, indicades durant l’anterior visita d’obra. 
S’estan fent les tasques prèvies, com són les de pintura, per a la col·locació de les portes en els armaris. 
S’aprecia que s’han construït els armaris de l’espai de rebuda al qual s’accedeix des del vestíbul d’ascensors. 
S’estan muntant les portes de mampara. 
S’estan ubicant els mòduls compactes, concretament la part inferior d’aquests que contenen el sistema de rodatge. 

Planta 1a 
S’observa que les mampares i les seves corresponents portes ja s’han finalitzat, exceptuant les de la zona d’aules on s’estan 
duent a terme. 
S’han col·locat també les portes de fusta de les sales. 
El paviment de moqueta ja s’ha col·locat, exceptuant també la de la zona d’aules on s’està duent a terme. 
S’ha acabat el muntatge de l’equipament de la cuina i resta el de la zona d’office. 

Planta baixa 
S’han executat les rampes d’accés dels locals 1 i 2. 
S’estan finalitzant les tasques de formació dels falsos sostres de cartró-guix i dels corresponents voladissos. 
Segueixen les feines de muntatge de les mampares. 
S’han finalitzat els envans de cartró-guix. 
S’avança en l’enderroc de les divisòries de guix laminat entre els locals i el vestíbul. 
La instal·lació de sanejament està finalitzada. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
PASAMUROS PASSAMURS
DASAMETAL 2012 FUSTERIA METÀL·LICA
PULIDOS LA BISBAL APLACATS
PLADUBAIX ACABATS DE PINTURA
ALTERRA PAVIMENT DE MOQUETA
COMOF SOLUTIONS COL·LOCACIÓ LÀMINA SOLAR 
NOTSON ACÚSTICA INSTAL·LACIÓ ENVÀ MÒBIL
PORTIS COL·LOCACIÓ DE PORTES
GRUP AIA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
BODELEC MUNTATGE MOBLES OFFICE
COMERCIAL BINÉFAR MUNTATGE CUINES
EUN SISTEMAS MUNTATGE ARXIUS COMPACTES 

 
3.3. Planning i seguiment 

La DE realitza anàlisi exhaustiu de l’última versió de la planificació temporal, en la qual es marca amb línia vermella en quin punt es 
troba l’Obra. 
La DF manifesta la seva preocupació sobre com s’estan duent a terme les obres, ja que se segueixen comprovant i rectificant 
diverses tasques que ja s’haurien d’haver finalitzat, a l’espera de l’inici d’altres. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Durant aquesta setmana, la DE realitzarà conjuntament amb els tècnics representants del Laboratori i la Contracta el calendari dels 
assajos de Control de Qualitat que estan previstos. Durant la setmana vinent del 1 al 5 de febrer es duran a terme les corresponents 
jornades de proves a l’Obra. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   
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5. MOSTRES 
 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

SISTEMA DE SUSTENTACIÓ MÒDULS 
COMPACTES in situ 

21.12.2015 21.12.2015   

MOSTRA DE PAVIMENT ZONA VESTÍBUL 
PLANTA BAIXA 

08.01.2015 18.01.2016   

VINIL CORPORATIU PER A LA FAÇANA 
DE PLANTA BAIXA in situ 

11.01.2016 25.01.2016   

MOSTRA D’ACABAT PINTAT D’ARMARI 
GUARDA-ROBA 

25.01.2016   

PORTES DELS ARMARIS DEL VESTÍBUL 
DE PLANTA BAIXA in situ 

27.01.2016   

 
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 19 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 01.02.2016 i 03.02.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents ×× 
Agència Tributària de Catalunya Representants 

Sergi Larregola Vega ×× 

Clàudia Casadevall Massuet ×× 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda ×× 

August Valera Nolla ×× 
Infraestructures.cat 

Gerent d’Edificació 

 ×× Tècnic representant 

Francisco Javier Fernández ×× Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnics representants 

David Sáez Guinjoan ×× 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 

- Direcció d’Execució  ×× 

 ×× 

Lluís Aguilar Salvador ×× - 
Coordinació de Seguretat i 

Salut 
 ×× 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 ×× Cap d’Obra 

 ×× Ajudant Cap d’Obra 

 ×× 
Tècnic d’instal·lacions 

   

Sergio Amador Marchante   Tècnic de prevenció 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº18. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 
1.3. Punts pendents d’actes anteriors 

 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

CONTRACTA Mostra de paviment zona del vestíbul de planta baixa 08.01.2015  
CONTRACTA Mostra de vinil corporatiu de façana de planta baixa 11.01.2016  001.02.2016

ATC Senyalètica de directoris de planta 11.01.2016  
CONTRACTA Encontre envà cartró-guix i tancament d’alumini de façana 20.01.2016  
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

01.02.2016 
2.1.1. Compartimentació interior vertical 

La DF reitera a la Contracta la no acceptació dels panys de mampara que tanquen la futura sala de gravació del local 1 de planta 
baixa, la qual cosa ja es va reflectir en l’acta de visita nº18 del dia 27.01.2016. La DF ordena que s’esmeni aquesta situació sense 
dilació. 
La DF indica que resta pendent mostra per aprovar de l’encontre entre els envans de cartró-guix i el tancament d’alumini de façana 
de la del local 2 de planta baixa. 
Veure punt “1.3. Punts pendents d’actes anteriors”. 

2.1.2. Armaris 
La DF realitza inspecció visual d’alguns dels armaris de l’Obra i fa saber el següent a la Contracta: 

S’hauran de repintar aquells en què s’observin desperfectes en l’acabat, com ara taques i ditades. 
En els armaris que allotgen les BIE s’ha col·locat un topall de molla que permet l’obertura de la porta en clic-clac. Degut a 
l’alçada del pany, se n’haurà de disposar un parell en total. 
S’haurà de realitzar una verificació dels panys escamotejables dels armaris, ja que alguns d’ells no funcionen correctament i 
s’enganxen, substituint aquells que convingui. La DF recorda que els que es van demanar eren metàl·lics, en comptes dels de 
plàstic que s’han col·locat. 
S’aprecia a l’armari humidificador sud-oest de la planta 4a que la cavitat realitzada a la fusta que allotja el passador del pany de 
clau presenta una mala execució, degut al propi tall practicat. 
Algunes de les portes que s’han disposat presenten guerxament i també grau d’inclinació respecte la verticalitat. S’hauran de 
repassar totes les que presentin aquesta situació per tal que quedin ben escairades i encaixades. 

Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
2.1.3. Instal·lacions 

Instal·lació d’enllumenat 
La DF fa a la Contracta les següents consideracions respecte l’enllumenat: 

A les lluminàries penjants decoratives dels office de plantes 3a i 4a, la DF indica que s’haurà de substituir la connexió flexible 
per una de rígida que no permeti el moviment. 
S’aprecia que, a la sala de reunions de planta 4a en façana sud-est s’ha disposat la línia d’enllumenat descentrada respecte el 
conjunt de l’espai. S’haurà de corregir perquè quedi correctament centrada. 
Respecte les lluminàries suspeses que es col·loquen en els diferents despatxos i sales de reunions, la DF estableix un criteri 
corresponent en la disposició i situació de les tiges i arribada del cablejat, per tal d’uniformitzar la seva aparença final, ja que 
s’aprecia in situ una disparitat en el muntatge d’aquests elements: 

Les tiges dels extrems se situaran sempre al final de les pantalles i el cablejat arribarà sempre vertical per una d’aquestes. 
En l’agrupació de diverses lluminàries contínues, les tiges intermèdies es repartiran a parts iguals respecte els dos extrems. 

Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
S’aprecia que a la sala de gravació del local 1 de planta baixa, els downlights no s’han distribuït segons les mesures i 
separacions descrites a la documentació gràfica. La DF ordena a la Contracta que s’haurà d’esmenar. 

S’observa a la cuina que els passos d’instal·lacions no s’han segellat. La DF recorda que s’hauran de realitzar els corresponents 
segellats en els passos d’instal·lacions. 
La Contracta manifesta als assistents que existeix un conflicte d’adreces entre els aparells de climatització de l’Obra i els de la 
planta 2a de l’edifici, la qual cosa fa que el sistema de control no funcioni correctament. L’Adjudicatari proposa la solució de 
reanomenar els aparells de la planta 2a, ja que és més senzilla d’efectuar. La DF l’accepta i li indica que gestioni directament aquest 
tema amb l’ECOP perquè aquesta li indiqui quin és el procediment que s’haurà de seguir, com pot ser fer les corresponents 
modificacions fora de l’horari comercial. 
Un dels representants del CTTI a l’Obra manifesta una sèrie de demandes respecte la instal·lació de veu i dades: 

Repàs de nomenclatura i etiquetatge dels armaris RACK. 
Disposició de passafils verticals en els armaris per a la distribució del cablejat. 
Col·locació de passafils horitzontals entre els “switchs” de les plantes 3a i 4a. 

La DF li comunica directament que s’efectuaran les dues primeres, ja que fruït de les converses mantingudes a l’Obra el dia 
18.01.2016, aquestes ja es tenien en consideració. Respecte l’última, es valorarà si es poden col·locar aquests nous elements, 
degut a què no s’havia comunicat res sobre ells i a les alçades de l’Obra en què ens trobem. 
La DF pregunta directament al representant del CTTI si s’han tractat tot els temes relacionats amb les feines que haurà de realitzar i 
si hi haurà més demandes. Aquest últim ho afirma i comenta que no n’hi hauran de noves. Així doncs, la DF comunica que es donen 
per finalitzades les peticions realitzades pel CTTI. 

2.1.4. Equipament i mobiliari 
La DF insta a la Contracta a què acudeixi a l’Obra l’industrial subministrador de l’equipament de la cuina, ja que dos dels mobles (el 
de postres i begudes i el de buffet lliure d’amanides) que s’han disposat a la zona de buffet de la planta 1a no corresponen amb les 
especificacions donades pel propi, sent aquests diferents respecte els models ofertats. S’indica al final de la present que assistirà a 
l’Obra el proper dimecres dia 03.02.2016. 
La DF observa que s’ha construït la tarima de la sala polivalent de planta 1a i indica a la Contracta que s’haurà de situar la caixa 
tipus “Ackermann”, la corresponent trapa de registre i donar acabat al remat perimetral, tal i com es prescriu en el detall de la 
documentació gràfica de projecte. 

2.1.5. Altres temes 
La DF realitza inspecció aleatòria d’un estor en un dels despatxos de planta 4a i constata que la barra horitzontal surt amb facilitat, 
la qual cosa contradiu la instrucció donada explícitament en aquest camp. Aquesta mateixa manifesta la no confirmat amb aquesta 
situació i ordena que es compleixin les instruccions donades. 
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A petició de l’ATC, es modificarà la ubicació dels lectors de targetes dels accessos amb doble porta de les plantes 3a i 4a, per tal 
d’ubicar-hi els directoris de planta. Aquests directoris se situaran a 1,40m i els lectors a 1,20m, tots ells respecte nivell de paviment 
acabat. L’ATC comenta que realitzarà els canvis pertinents a la documentació i que trametrà la part de senyalètica que mancava. 
L’ECOP tramet en data 27.01.2016 un informe d’incidències, on es recullen un seguit d’observacions i consideracions respecte a les 
solucions constructives i les intervencions que s’estan realitzant a l’edifici. Es repassen per part dels assistents i s’acorda que tots 
ells es podran resoldre degudament. Es remetrà resposta a l’ECOP per part de la Contracta, via la DF i l’ATC. 
La DO realitzarà proposta gràfica per definir una solució constructiva per a la zona del vestíbul, ubicada entre els torns i l’accés als 
ascensors. A grans trets es defineix el següent: 

Construcció d’uns volums de cartró-guix en els paraments frontals als torns, al costat dels nous accessos dels patis 
d’instal·lacions, aproximadament a partir d’una alçada d’uns 40cm respecte el fals sostre metàl·lic existent. 
Sota aquests nous elements, se situaran noves línies de llumeneres. 

La Contracta mostra a la DF un croquis de proposta per a la sustentació de les pantalles per als projectors a les diverses sales, 
mitjançant placa metàl·lica angular collada al perfil de sustentació de les mampares, i que aguanta alhora la pròpia pantalla. La DF 
accepta la solució descrita. 
Veure punt “8. Croquis”. 

2.1.6. Mostres i acabats 
La DF recorda a la Contracta la necessitat de disposar de mostres in situ dels diferents elements i acabats, per tal que es puguin 
definir i resoldre els detalls, encontres, etc. que així ho requereixin (armaris, paviments, estors, etc). 
Veure punts “1.3 Punts pendents d’actes anteriors” i “5. Mostres”. 
Vinil corporatiu en façana de planta baixa 
Es col·loquen en planta baixa de la façana principal de l’edifici uns retalls dels vinils corporatius, amb el corresponent color aprovat. 
La DF accepta i especifica i recorda els següents punts: 

Degut a la diferència de cota de paviment entre les 4 façanes de l’edifici, es defineix i així es replanteja, que el vinil se situarà a 
1,70m respecte el paviment de la façana principal, independentment de les diferències de cota d’aquest respecte les altres 
façanes. 
Els logotips de l’ATC es reproduiran 8 vegades, a banda i banda de les 4 cantonades de l’edifici i a ambdós costats dels 
accessos directes des del carrer dels locals. 
No es col·locaran a la porta principal de l’edifici, ni tampoc a la sortida d’emergència des dels ascensors i al tram de façana que 
acull l’actual despatx de l’ECOP. 

Paviment vestíbul planta baixa 
La Contracta aporta diverses mostres de peces de paviment ceràmic disponibles en estoc per a la zona del vestíbul de planta 
baixa. La DF en tria una i li indica que faci saber aquesta preferència a l’ECOP i que en mostri també la resta, per tal que aquesta 
procedeixi a triar-ne una. Un cop l’hagi escollit s’haurà de presentar de nou a la DF perquè la doni per bona. 

 
03.02.2016 
2.1.7. Vestíbul d’accés en planta baixa 

La DO fa entrega en Obra a la Contracta d’uns croquis en planta i alçat de la solució constructiva per a la zona del vestíbul de planta 
baixa, ubicada entre els torns i l’accés als ascensors. S’especifica el següent: 

Els nous volums seguiran, en planta, les alineacions donades, per una banda, per la directriu dels tancaments que separen els 
patis d’instal·lacions dels corredors que permeten arribar als locals i per l’altra, per la mateixa amplada existent de l’àmbit 
d’accés als ascensors. 
Es construiran mitjançant plaques de cartró-guix, situant-se a una alçada des de paviment acabat de 2,50m. 
Per la part inferior es disposarà un cel ras metàl·lic, idèntic a l’existent, amb plaques senceres i amb el seu perímetre de placa 
fixa de guix laminat. 
També per la superfície inferior, es col·locarà una nova línia d’enllumenat, allargant i seguint l’alineació de la preexistent al fals 
sostre de cota superior del vestíbul. 

La solució constructiva descrita s’ha comunicat a l’ECOP. 
Veure punt “8. Croquis”. 

2.1.8. Instal·lació preexistent de climatització 
La DF indica a la Contracta que faci arribar de nou a la Propietat de l’edifici l’informe final d’identificació i ubicació de punts amb 
defectes de la instal·lació de climatització existent, rebut en data 27.10.2015, en el qual ja es detallava que el recuperador entàlpic 
que dóna servei a la zona sud-oest de la planta 3a es trobava fora de servei, situació que encara es manté en l’actualitat i es 
confirmarà de nou quan es realitzin els corresponents assajos de la instal·lació, per tal que aquesta emprengui les mesures 
oportunes per al seu arranjament. 

2.1.9. Equipament i mobiliari 
Es compta a l’Obra amb la presència de l’industrial subministrador de l’equipament de la zona de buffet de la planta 1a. La DF li 
manifesta, tal i com es va comentar a l’anterior visita del dia 01.02.2016, que els mobles instal·lats no corresponen amb les 
especificacions donades, sent aquests diferents respecte els models ofertats. Així doncs, s’acorda l’adopció de les següents 
mesures per tal d’esmenar aquesta situació, les quals són dictades per la DF: 

Es desmuntarà la caputxa superior dels mobles instal·lats, que es on s’allotja la maquinària que fa possible la refrigeració de la 
part superior, deixant l’estructura metàl·lica que sustenta els prestatges. A aquesta última se li donarà un acabat amb xapa 
d’acer inoxidable per tal de cobrir-la, assimilant-se al moble que es va ofertar. 
Les portes corredisses que s’han col·locat per la part que dóna al corredor, fora de la zona de buffet, no seran practicables i 
s’immobilitzaran mitjançant un passador amb pany i clau. 
Per la part anterior, des d’on s’accedeix per la part del circuit de buffet, s’afegiran dues portes corredisses de metacrilat a 
cadascun d’ells, les quals sí seran practicables. 
Els controls de la maquinària s’hauran de situar en els laterals curts dels mobles, als qual se’ls hi haurà d’afegir protectors per a 
evitar que puguin ser manipulats per persones alienes. 
La ubicació d’aquests s’haurà de modificar per tal que la part del sòcol coincideixi amb la línia de canvi de paviment. 
Es mantindran únicament en cadascun d’ells les fileres dels dos prestatges superiors, retirant les inferiors, per a facilitar l’accés 
a les dues cubetes. 
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L’industrial subministrador indica que tan bon punt tingui data (segons cita d’entre 7 i 10 dies) per a l’execució i muntatge dels punts 
descrits anteriorment ho comunicarà a la Contracta, la qual ho farà saber també a la DF. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
La DF observa que s’han realitzat les modificacions prescrites en el mobiliari de la zona d’office de la planta 1a, les quals es van 
recollir a l’acta nº18 del passat dia 25.01.2016 

2.1.10.Altres temes 
La DE indica a la Contracta que es disposi un remat de xapa metàl·lica per a la protecció del canvi de paviment a la porta d’accés 
entre el vestíbul d’ascensors i la zona del menjador. 

 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua   Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament  Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº18 I ANTERIORS - -

20160122 ESPECIFICACIONS FALS SOSTRE CONTINU DE PLANTA BAIXA CONTRACTA 22.01.2016
20160122 CODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL VEU I DADES P1, P3 I P4 CONTRACTA 22.01.2016
20160129 BUTLLETINS BAIXA TENSIÓ PB, P1, P3 I HUMIDIFICADORS CONTRACTA 29.01.2016
20160201 BUTLLETÍ BAIXA TENSIÓ P4 CONTRACTA 01.02.2016
20160201 CERTIFICACIÓ PUNTS DE VEU I DADES CONTRACTA 01.02.2016
20160202 BUTLLETÍ D’AIGUA CONTRACTA 02.02.2016
20160203 CROQUIS DE DEFINICIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA VESTÍBUL PB DO 03.02.2016

 
La DF constata el pèssim control de versions que està portant a terme la Contracta respecte la documentació lliurada. Es recorda així 
la necessitat de disposar de l’última documentació actualitzada del projecte a la mateixa Obra. 
 
3. PLANIFICACIÓ OBRA 

 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
S’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra: 
Planta 4a 

S’ha finalitzat la construcció dels armaris, exceptuant l’execució del forat on s’ubicarà la reixa per a l’aparell humidificador. Ens 
els armaris dels office ja s’hi han muntat els corresponents tiradors. 
Resten per pintar els cantells dels sòcols a l’encontre amb les cantonades. 
Els mòduls compactes ja s’han instal·lat en els arxius. 
S’han instal·lat els estors a tot el conjunt de la planta. 
Es resta a l’espera de la col·locació dels difusors rotacionals. 
S’han col·locat les lluminàries suspeses en el conjunt d’espais. 

Planta 3a 
S’aprecia que encara s’estan ajustant mampares de vidre. 
Resta per col·locar els vinils en els panys de vidre de tota la planta. 
S’estan muntant les portes dels armaris, algunes de les quals s’estan pintant. 
S’estan instal·lant els estors de façana. 
S’han col·locat les lluminàries suspeses en el conjunt d’espais. 

Planta 1a 
Ha finalitzat la ubicació de les corresponents portes de mampara. 
S’han instal·lat els suports per als projectors i s’ha muntat la tarima. 
A la cuina, s’ha construït el calaix de cartró-guix que remata superiorment la campana extractora. 
Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
A la zona de l’office encara s’està disposant l’equipament. 
S’estan duent a terme tasques de pintura a tota la planta. 
S’han instal·lat els altaveus a la sala polivalent de la zona d’aules. 

Planta baixa 
S’aprecia que s’han iniciat les tasques d’enderrocs dels paraments verticals a la zona del vestíbul, vora els torns. 
S’està col·locant el paviment de gres en el local 1. 
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S’estan muntant els armaris dels dos locals i realitzant les tasques prèvies de pintura de les portes. 
S’estan col·locant les portes de mampares. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
PASAMUROS PASSAMURS
DASAMETAL 2012 FUSTERIA METÀL·LICA
PULIDOS LA BISBAL APLACATS
PLADUBAIX ACABATS DE PINTURA
ALTERRA PAVIMENT DE MOQUETA
COMOF SOLUTIONS COL·LOCACIÓ LÀMINA SOLAR 
NOTSON ACÚSTICA INSTAL·LACIÓ ENVÀ MÒBIL
PORTIS COL·LOCACIÓ DE PORTES
GRUP AIA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
BODELEC MUNTATGE MOBLES OFFICE
COMERCIAL BINÉFAR MUNTATGE CUINES
EUN SISTEMAS MUNTATGE ARXIUS COMPACTES 

 
3.3. Planning i seguiment 

El dia 09.02.2016 es procedirà a la signatura de les actes d’ocupació per a l’equipament i mobiliari, per tal que a partir d’aquesta 
data el CTTI pugui iniciar les corresponents tasques. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
La DF indica a la Contracta i al representant del Laboratori de Control de Qualitat la situació i el nombre de proves acústiques que 
s’hauran de realitzar: 

2 assajos a la planta 4a, entre el despatx de direcció i la sala de reunions annexa; un assaig amb la porta que comunica ambdós 
espais oberta i un altre amb aquesta tancada. Amb aquests dos es valorarà també l’acústica entre aquests espais i l’espai obert 
d’oficines de la resta de la planta. 
1 assaig a la planta 3a, entre la sala de reunions tancada, ubicada a la zona nord-est i l’espai obert d’oficines i la sala annexa. 
1 assaig a la planta 1a, entre l’aula polivalent 2, on se situa la pantalla i projector i l’annexa, separada per l’envà mòbil. L’assaig 
es realitzarà amb aquest últim tancat. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
-   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

MOSTRA DE PAVIMENT ZONA VESTÍBUL 
PLANTA BAIXA 

08.01.2015 01.02.2016   

VINIL CORPORATIU PER A LA FAÇANA 
DE PLANTA BAIXA in situ 

11.01.2016 01.02.2016 001.02.2016

MOSTRA D’ACABAT PINTAT D’ARMARI 
GUARDA-ROBA 

25.01.2016   

PORTES DELS ARMARIS DEL VESTÍBUL 
DE PLANTA BAIXA in situ 

27.01.2016   
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 
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ACTA NÚMERO 20 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 08.02.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents ×× 
Agència Tributària de Catalunya Representants 

Sergi Larregola Vega   

Clàudia Casadevall Massuet   
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda ×× 

   
Infraestructures.cat 

Gerent d’Edificació 

 ×× Tècnic representant 

Francisco Javier Fernández ×× Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnics representants 

David Sáez Guinjoan ×× 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 

- Direcció d’Execució  ×× 

 ×× 

Lluís Aguilar Salvador   - 
Coordinació de Seguretat i 

Salut 
 ×× 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 ×× Cap d’Obra 

 ×× Ajudant Cap d’Obra 

 ×× 
Tècnic d’instal·lacions 

   

Sergio Amador Marchante   Tècnic de prevenció 

 
1. REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

1.1. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’Acta nº19. 
 

1.2. Resum de divergències 
 

No s’han produït divergències. 
 
1.3. Punts pendents d’actes anteriors 

 

Responsable Punts pendents Entrada Previsió de 
resolució 

Final

ATC Consulta a l’ECOP tractament elements desmuntats de les 
instal·lacions preexistents 16.11.2015    

ECOP Mostra de paviment zona del vestíbul de planta baixa 01.02.2016 (Acceptat DF) 

ATC Senyalètica de directoris de planta 11.01.2016  
CONTRACTA Encontre envà cartró-guix i tancament d’alumini de façana 20.01.2016  005.02.2016
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2. INFORMACIÓ 
 

2.1. Comunicats 
 

08.02.2016 
2.1.1. Cancell cap als locals de planta baixa 

Durant la visita, la DF realitza comprovació de com s’està duent a terme la construcció dels cancells d’accés directe als dos locals 
de planta baixa des del vestíbul de l’edifici, així com els armaris annexos a aquests. La DF indica que des de la part inferior del 
pòrtic i fins la porta tallafocs del local, es disposarà un fals sostre continu, en el qual s’hi instal·laran alineats dos “downlights”, tal i 
com ja es va transmetre a l’acta nº18 de visita d’obra del dia 27.01.2016. 

2.1.2. Compartimentació interior vertical 
La DO dóna instruccions a la Contracta sobre la resolució de l’encontre entre els envans de cartró-guix i el tancament d’alumini de 
façana del local de 2 de planta baixa, en el qual es va deixar una separació d’1cm. Estableix que s’hi disposi verticalment a banda 
i banda una junta de neoprè, anàloga a la de la fusteria d’alumini de façana, col·locant a l’anterior de l’espai resultant un aïllament 
tèrmic. 
Veure punt “8. Croquis”. 

2.1.3. Armaris 
S’indica a la Contracta que, en les portes dels armaris que allotgen les BIE se situï un indicador amb el text tipus “prémer en cas 
d’incendi” per a mostrar com se’n realitza l’obertura, on hi ha el topall de molla que permet l’accionament del clic-clac. 

2.1.4. Altres temes 
A la sala polivalent 1, la DF indica a la Contracta que procedeixi a substituir un dels forats en el paviment pel pas del cablejat que 
queda al mig de la sala, per una caixa tipus “Ackermann”, amb la corresponent tapa i retall de peça de moqueta. 
La DF defineix a la Contracta que el color del text identificatiu situat al despatx de direcció i les aules de formació de planta 1a haurà 
de ser igual que el color que indica la nomenclatura de l’espai en concret, ja que el que s’ha disposat és de color blanc, fet que 
provoca que sigui il·legible en molts dels espais: 

Aules de formació A, B, C i D. Text en color Pantone 279. 
Despatx de direcció. Text en color Pantone 248. 

Veure punt “7. Reportatge fotogràfic”. 
 
2.2. Tràmits 
 

 SI NO OBSERVACIONS
Llicència d’Obres  Atorgada en data 04.08.2015
Acta replanteig  Signada en data 07.09.2015
Escomesa aigua  Existent 
Escomesa electricitat  ×× Pendent de contractació
Escomesa sanejament   Existent 
Escomesa incendis  Existent 
Escomesa telefonia  Existent 
Llicència d’activitat  Existent 

 
2.3. Documentació lliurada 
 

Referència Contingut 
Entitat 

lliuradora 
Data 

lliurament 
- VEURE REFERÈNCIES PRÈVIES A ACTA nº19 I ANTERIORS - -

20160129 BUTLLETINS BAIXA TENSIÓ PB, P1, P3 I HUMIDIFICADORS CONTRACTA 29.01.2016
20160129 INFORME D’INCIDÈNCIES ECOP DGP 29.01.2016
20160201 BUTLLETÍ BAIXA TENSIÓ P4 CONTRACTA 01.02.2016
20160201 CERTIFICACIÓ PUNTS DE VEU I DADES CONTRACTA 01.02.2016
20160202 BUTLLETÍ D’AIGUA CONTRACTA 02.02.2016
20160203 CROQUIS DE DEFINICIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA VESTÍBUL PB DO 03.02.2016
20160204 SENYALÍSTICA DE DIRECTORI DE PLANTES ATC 04.02.2016

 
La DF constata el pèssim control de versions que està portant a terme la Contracta respecte la documentació lliurada. Es recorda així 
la necessitat de disposar de l’última documentació actualitzada del projecte a la mateixa Obra. 
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3. PLANIFICACIÓ OBRA 
 

3.1. Resum de l’estat de l’obra 
S’estan duent a terme les següents activitats a l’Obra: 
Planta 1a 

S’ha disposat l’envà mòbil que divideix les aules de formació C i D. 
Resta pendent l’execució d’acabats i paviment de la tarima. 
A la zona del buffet de la cuina s’ha retirat la part superior del mobiliari d’amanides, postres i begudes, dels quals s’està a 
l’espera de instal·lar-hi el que es va acordar a l’anterior visita d’obra del dia 03.02.2016. 

Planta baixa 
Segueixen endavant les feines relacionades amb l’enderroc dels envans del vestíbul i la construcció de la geometria dels nous 
accessos als locals. 
S’està duent a terme la col·locació del paviment de gres en el local 2. 
S’han muntat les portes dels armaris dels locals; en resta encara l’acabat de pintura. 
S’han col·locat els panys de vidre de les portes corredisses. 
S’està duent a terme la construcció dels nous volums de la zona del vestíbul vora els torns. 
En el fals sostre continu de guix laminat del local 1 s’estan instal·lant les línies d’enllumenat. 
S’ha construït el revestiment de fusta en brancals i llinda en els accessos directes a ambdós locals des del vestíbul. 

 
3.2. Subcontractes 

 

Nom de la subcontracta Activitat
PASAMUROS PASSAMURS
DASAMETAL 2012 FUSTERIA METÀL·LICA
PULIDOS LA BISBAL APLACATS
PLADUBAIX ACABATS DE PINTURA
ALTERRA PAVIMENT DE MOQUETA
COMOF SOLUTIONS COL·LOCACIÓ LÀMINA SOLAR 
NOTSON ACÚSTICA INSTAL·LACIÓ ENVÀ MÒBIL
PORTIS COL·LOCACIÓ DE PORTES
GRUP AIA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
BODELEC MUNTATGE MOBLES OFFICE
COMERCIAL BINÉFAR MUNTATGE CUINES
EUN SISTEMAS MUNTATGE ARXIUS COMPACTES 

 
3.3. Planning i seguiment 

Durant els dies 04, 05 i 08.02.2016 es duen a terme les inspeccions visuals per a la confecció dels corresponents llistats de 
repassos de les plantes 4a, 3a i 1a, documents annexos a les actes d’autorització d’accés a l’Obra per a equipar. 
El dia 08.02.2016 se signen les actes d’autorització d’accés a l’Obra per a equipar de les plantes 4a, 3a, i 1a, per tal que a partir del 
dia 09.02.2016 el CTTI pugui iniciar les corresponents tasques. Així mateix, a partir de l’anterior, es començarà el trasllat i muntatge 
del diferent mobiliari de l’Obra. 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 

 

4.1. Seguiment del control 
Estan finalitzant les jornades de previstes d’instal·lacions a les plantes 4a, 3a i 1a, de les quals es resta a l’espera de rebre els 
corresponents informes de proves de funcionament. 

 
4.2. Pendent de documents 
 

Material Documents pendents Data petició Data lliurament
TOTES 

INSTAL·LACIONS 
INFORME FINAL DE PROVES DE FUNCIONAMENT 05.02.2016   

 
5. MOSTRES 

 

Material o partides Data petició Presentació Data límit Data acceptació 

MOSTRA DE PAVIMENT ZONA VESTÍBUL 
PLANTA BAIXA 

08.01.2015 01.02.2016 001.02.2016

MOSTRA D’ACABAT PINTAT D’ARMARI 
GUARDA-ROBA 

25.01.2016 01.02.2016 001.02.2016

PORTES DELS ARMARIS DEL VESTÍBUL 
DE PLANTA BAIXA in situ 

27.01.2016   
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6. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Variacions projecte 
 

CONCEPTE Data entrada 
Valoració 
preliminar 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

Valoració actualitzada DO 

19.10.2015 174.962,55 - 

 
(inclou la instal·lació d’humidificadors i 

l’arranjament de banys)
Equipament cuina 25.11.2015 12.303,51 -  

 
6.2. Preus Contradictoris 

 

CONCEPTE 
Data 

entrada 
Import 

Reclamat Aprovat Rebutjat
-  

 
6.3. Preus ampliacions de pressupost 

 

CONCEPTE Data 
entrada 

Import 
Reclamat Aprovat Rebutjat

-  
 
6.4. Import final previst 
 

PEM adjudicació 2.337.181,25  100,00%
   

PEM variacions projecte (PENDENT APROVACIÓ) 187.266,06  8,01%
PEM preus contradictoris 0,00  -
PEM ampliacions pressupost 0,00  -
   

TOTAL PEM FINAL OBRA (PENDENT APROVACIÓ) 2.524.447,31  108,01%
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA En nom i representació d’Infraestructures.cat 
& EMTE SLU UTE 
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LLISTA DE REPASSOS 01 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 04.02.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 
- Direcció d’Execució 

 ×× 

Ignacio Vizcaíno Gallart ×× 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE Ajudant Cap d’Obra 

 
Reunits a l’Obra la Direcció Facultativa i l’empresa adjudicatària de les feines, es realitza inspecció visual i es 
confegeix, de forma acordada entre les parts, la Llista de Repassos que s’entenen necessaris per a la completa 
finalització dels treballs contractats. 
 
El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a tota la 
planta. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a l’estat de l’Obra, bé perquè s’estan 
finalitzant encara tasques o perquè aquestes mateixes estan pendents. 
 
Al final del llistat s’adjunta un suport gràfic, en format reportatge fotogràfic, on es mostren incidències generals, així 
com aquelles que presenten recurrència en diversos àmbits de la planta revisada. 
 
PLANTA 4a 
 

1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Portes de mampares accés a sales tècniques 

No s’han pogut verificar perquè en resta pendent la seva col·locació. 
1.2. Arxius compactes 

Resta pendent la verificació i comprovació de totes les sales on s’han instal·lat els mòduls compactes, així com el seu 
sistema de funcionament. 

1.3. Paviment 
La major part del paviment de moqueta de la planta es troba cobert per la làmina de protecció, fent impossible la seva 
revisió. 

1.4. Acabat de pintura 
S’estan encara duent a terme tasques de pintura, repintant i netejant panys de paret. 

1.5. Instal·lacions 
Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 

Malgrat l’ocupació dels espais de l’Obra per a les corresponents tasques de moblament, els punts anteriors es 
consideren pendents de repàs. Per tant, es considerarà com a estat inicial d’aquests elements l’estat en que es trobin 
un cop dut a termes les feines de moblat de la planta. 
 
S’adjunta llistat de repassos generals i per espais de la planta, així com documentació gràfica amb la nomenclatura per 
a referenciar els àmbits on s’han detectat incidències: 
 
2. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
2.1. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Anivellació general del fals sostre. 
Ajustament i substitució de peces de fals sostre amb desperfectes. 
Arranjament de les franges cegues metàl·liques perquè quedin anivellades amb el cel ras. 
Neteja general de totes les superfícies. 
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2.2. Mampares 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Execució de tots els forats de panys i col·locació de topalls a totes les portes de mampara. 
Col·locació d’embellidors als forats que allotgen els passadors de totes les portes de 
mampara. 
Aixamfranat dels extrems dels panys de mampares divisòries de vidre dels punts de 
treball. 
Col·locació de tapetes metàl·liques per a ocultar el lateral dels perfils que sustenten els 
panys de mampares divisòries de vidre dels punts de treball. 
Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 
Recol·locació general d’aquelles mampares on s’observi el perfil interior des de l’exterior. 
Col·locació de junta en el encontre entre mampara cega i pany de vidre del pati interior. 

 

2.3. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de plaques paviment de moqueta i viníliques a tota la superfície de la planta. 
Col·locació de sòcols a les dues sales tècniques. 
Col·locació de sòcol de DM en el parament vertical, mitgera amb l’edifici annex, dels 
despatxos 10, 11, 12, i 13. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

2.4. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de taulell de melamina a la part inferior de tots els armaris. 
Substitució de panys de clic-clac a les portes inferiors dels armaris humidificadors per 
panys de clau similars als de la part superior. 
Col·locació de topalls rere totes les portes. 
Arranjament de portes d’armaris perquè aquestes quedin escairades, respecte elles 
mateixes i els paraments verticals. 
Verificació del funcionament dels panys i resta de fusteries. 
Col·locació de portes de mampara cega als accessos de les àrees tècniques de planta. 

 

2.5. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
Repintat dels pilars de totes les plantes, segons color preexistent. 
Repàs d’acabats de paraments verticals de sales tècniques. 
Neteja general de totes les superfícies i elements. 

 

2.6. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de funcionament de totes les lluminàries de la planta, ja que en data 
d’inspecció moltes d’elles no s’han pogut encendre. 

 
3. REPASSOS PER ESPAIS 
3.1. Despatx 28 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació del vinil de senyalística. 
Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 

 

3.2. Despatx 27 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
 

3.3. Despatx 26 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de peces de paviment de moqueta amb el tancament de façana. 
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3.4. Despatx 23 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Fixació de mampara cega; s’observa desancorada. 
Col·locació de junta arrodonida per a evitar visibilitat entre despatxos en l’encontre de 
mampara amb pilar inclinat. 

 

3.5. Despatx 22 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de tapeta d’alumini a les parts inferior i superior del perfil del pany de vidre en 
els encontres amb tancament de façana. 

 

3.6. Despatx 21 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de la línia d’enllumenat en respecte les plaques del fals sostre. 
 

3.7. Despatx 20 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
 

3.8. Despatx 19 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 

 

3.9. Despatx 18 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Alineació entre panys de mampara. 
 

3.10. Despatx 16 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Alineació entre panys de mampara. 
 

3.11. Despatx 15 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament del forat practicat a la moqueta per al pas del cablejat. 
 

3.12. Despatx 13 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 

 

3.13. Despatx 12 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de junta arrodonida per a evitar visibilitat entre despatxos en l’encontre de 
mampara amb pilar inclinat. 

 

3.14. Despatx 11 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament del retall de peça de paviment de moqueta vora el pilar inclinat. 
 

3.15. Despatx 10 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
Col·locació de tapeta d’alumini a les parts inferior i superior del perfil del pany de vidre en 
els encontres amb tancament de façana. 
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3.16. Façana nord-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme d’estor; quan es manipula, la corretja costa de moure. 
Arranjament d’estor que es queda travat quan s’acciona. 

 

3.17. Façana sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de tela d’estor recosida. 
Ajustament del mecanisme d’estor; quan es manipula, la corretja costa de moure. 
Arranjament d’estor que es troba travat. 

 

3.18. Despatx de direcció 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Alineació entre panys de mampara. 
Ajustament de peces de paviment de moqueta amb el tancament de façana i pilar inclinat. 
Col·locació de dos topalls, pany de clau i caragol que hi manca a la porta d’accés que 
comunica amb la sala de reunions. 
Tall de l’embellidor del forat del passador del pany a la porta d’accés que comunica amb 
la sala de reunions. 
Arranjament de la planor de la superfície de mampara de la porta. 
Col·locació de topall a la porta d’accés al despatx. 
Ajustament de la línia d’enllumenat i la franja cega metàl·lica respecte del fals sostre. 

 

3.19. Sala de reunions de direcció 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de pany de clau a la porta d’accés a la sala de reunions. 
Arranjament de la planor de la superfície de mampara que tanca la sala de reunions. 
Recol·locació de tiges de lluminària suspesa; addició d’una nova perquè la distància entre 
elles sigui igual entre sí. 

 

3.20. Despatx I 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
 

3.21. Office nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de les tapes de les portes del moble per a llançar escombraries perquè 
estiguin enrasades verticalment amb la pròpia porta. 
Substitució de tija flexible de sustentació de lluminària decorativa per element rígid. 

 

3.22. Despatx 9 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
Col·locació de l’estor que hi manca. 

 

3.23. Despatx H 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
 

3.24. Despatx G 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
 

3.25. Despatx F 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Fixació de barra inferior a la tela de l’estor. 
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3.26. Despatx E 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament del perfil angular perimetral del fals sostre vora el pilar. 
Recol·locació de mampares per a evitar la visió del perfil interior des de l’exterior. 
Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 

 

3.27. Despatx D 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de l’estor que hi manca. 
Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 

 

3.28. Despatx C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de peces de paviment de moqueta amb el tancament del pati interior. 
Tensament de les tiges intermèdies de les lluminàries suspeses. 

 

3.29. Despatx B 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 

 

Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 
 

3.30. Despatx 5 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de mampares per a evitar la visió del perfil interior des de l’exterior. 
Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 

 

3.31. Despatx 4 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de l’estor que hi manca. 
Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 

 

3.32. Office sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de les tapes de les portes del moble per a llançar escombraries perquè 
estiguin enrasades verticalment amb la pròpia porta. 
Redreçament de downlight. 
Substitució de tija flexible de sustentació de lluminària decorativa per element rígid. 

 

3.33. Despatx 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Alineació entre panys de mampara. 
 

3.34. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 
Tall de franja superior de fusta de l’armari perquè a l’encontre entre aquest i la mampara 
es marqui la continuïtat de la junta horitzontal respecte el fals sostre. La franja retallada es 
situarà refosa. 

 

3.35. Espais de neteja nord-est i sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Segellat perimetral de la superfície d’enrajolat vora l’abocador. 
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LLISTA DE REPASSOS 02 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 05.02.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 
- Direcció d’Execució 

 ×× 

Ignacio Vizcaíno Gallart ×× 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE Ajudant Cap d’Obra 

 
Reunits a l’Obra la Direcció Facultativa i l’empresa adjudicatària de les feines, es realitza inspecció visual i es 
confegeix, de forma acordada entre les parts, la Llista de Repassos que s’entenen necessaris per a la completa 
finalització dels treballs contractats. 
 
El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a tota la 
planta. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a l’estat de l’Obra, bé perquè s’estan 
finalitzant encara tasques o perquè aquestes mateixes estan pendents. 
 
Al final del llistat s’adjunta un suport gràfic, en format reportatge fotogràfic, on es mostren incidències generals, així 
com aquelles que presenten recurrència en diversos àmbits de la planta revisada. 
 
PLANTA 3a 
 

1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Portes de mampares accés a sales tècniques 

No s’han pogut verificar perquè en resta pendent la seva col·locació. 
1.2. Arxius compactes 

Resta pendent la verificació i comprovació de totes les sales on s’han instal·lat els mòduls compactes, així com el seu 
sistema de funcionament. 

1.3. Paviment 
La major part del paviment de moqueta de la planta es troba cobert per la làmina de protecció, fent impossible la seva 
revisió. 

1.4. Acabat de pintura 
S’estan encara duent a terme tasques de pintura, repintant i netejant panys de paret. 

1.5. Instal·lacions 
Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 

Malgrat l’ocupació dels espais de l’Obra per a les corresponents tasques de moblament, els punts anteriors es 
consideren pendents de repàs. Per tant, es considerarà com a estat inicial d’aquests elements l’estat en que es trobin 
un cop dut a termes les feines de moblat de la planta. 
 
S’adjunta llistat de repassos generals i per espais de la planta, així com documentació gràfica amb la nomenclatura per 
a referenciar els àmbits on s’han detectat incidències: 
 
2. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
2.1. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Anivellació general del fals sostre. 
Ajustament i substitució de peces de fals sostre amb desperfectes. 
Arranjament de les franges cegues metàl·liques perquè quedin anivellades amb el cel ras. 
Neteja general de totes les superfícies. 
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2.2. Mampares 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Execució de tots els forats de panys i col·locació de topalls a totes les portes de mampara. 
Col·locació d’embellidors als forats que allotgen els passadors de totes les portes de 
mampara. 
Recol·locació general d’aquelles mampares on s’observi el perfil interior des de l’exterior. 
Col·locació de junta en el encontre entre mampara cega i pany de vidre del pati interior. 

 

2.3. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de plaques paviment de moqueta i viníliques a tota la superfície de la planta. 
Col·locació de sòcols a les dues sales tècniques. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

2.4. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de taulell de melamina a la part inferior de tots els armaris. 
Substitució de panys de clic-clac a les portes inferiors dels armaris humidificadors per 
panys de clau similars als de la part superior. 
Col·locació de topalls rere totes les portes. 
Arranjament de portes d’armaris perquè aquestes quedin escairades, respecte elles 
mateixes i els paraments verticals. 
Verificació del funcionament dels panys i resta de fusteries. 
Col·locació de portes de mampara cega als accessos de les àrees tècniques de planta. 

 

2.5. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
Repintat dels pilars de totes les plantes, segons color preexistent. 
Repàs d’acabats de paraments verticals de sales tècniques. 
Neteja general de totes les superfícies i elements. 

 

2.6. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de funcionament de totes les lluminàries de la planta, ja que en data 
d’inspecció moltes d’elles no s’han pogut encendre. 

 
3. REPASSOS PER ESPAIS 
3.1. Façana sud-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’estor que es queda travat quan s’acciona. 
Arranjament i neteja de fusteries de finestra utilitzada per a la pujada de material d’obra. 

 

3.2. Façana nord-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de l’estor que hi manca. 
 

3.3. Office nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de les tapes de les portes del moble per a llançar escombraries perquè 
estiguin enrasades verticalment amb la pròpia porta. 
Arranjament de frontissa de tapa dreta moble per a llançar escombraries ja que queda 
travada. 
Substitució de tija flexible de sustentació de lluminària decorativa per element rígid. 
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3.4. Espai de neteja nord-est
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Segellat perimetral de la superfície d’enrajolat vora l’abocador. 
Ajustament de peces de paviment vinílic amb enrajolat de parament vertical. 
Fixació d’aixeta d’abocador i substitució d’enrajolat afectat. 

 

3.5. Sala de reunions oberta nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de nou detector de presència per a enllumenat, vora el mecanisme 
d’interruptor i alineat amb downlights 

 

3.6. Despatx 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de l’estor que hi manca. 
 

3.7. Despatx E 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de l’estor que hi manca. 
 

3.8. Despatx C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
Lluminària suspesa no funciona. 

 

3.9. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Alineació entre panys de mampara. 
Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 
Col·locació de l’estor que hi manca. 

 

3.10. Espai de neteja sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Segellat perimetral de la superfície d’enrajolat vora l’abocador. 
 

3.11. Passadís accés des de pati interior sud-oest
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de franja de sòcol que hi manca. 
 

3.12. Office sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de les tapes de les portes del moble per a llançar escombraries perquè 
estiguin enrasades verticalment amb la pròpia porta. 
Substitució de tija flexible de sustentació de lluminària decorativa per element rígid. 

 

3.13. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 

 

3.14. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 
Tall de franja superior de fusta de l’armari perquè a l’encontre entre aquest i la mampara 
es marqui la continuïtat de la junta horitzontal respecte el fals sostre. La franja retallada es 
situarà refosa. 
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACSA Obras e Infraestructures SA  
& EMTE SLU UTE 
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LLISTA DE REPASSOS 03 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 08.02.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 
- Direcció d’Execució 

 ×× 

Ignacio Vizcaíno Gallart ×× 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE Ajudant Cap d’Obra 

 
Reunits a l’Obra la Direcció Facultativa i l’empresa adjudicatària de les feines, es realitza inspecció visual i es 
confegeix, de forma acordada entre les parts, la Llista de Repassos que s’entenen necessaris per a la completa 
finalització dels treballs contractats. 
 
El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a tota la 
planta. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a l’estat de l’Obra, bé perquè s’estan 
finalitzant encara tasques o perquè aquestes mateixes estan pendents. 
 
Al final del llistat s’adjunta un suport gràfic, en format reportatge fotogràfic, on es mostren incidències generals, així 
com aquelles que presenten recurrència en diversos àmbits de la planta revisada. 
 
PLANTA 1a 
 

1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Portes de mampares cega d’accés a diversos espais de la planta 

No s’han pogut verificar perquè en resta pendent la seva col·locació. 
1.2. Acabat de pintura 

S’estan encara duent a terme tasques de pintura, repintant i netejant panys de paret. 
1.3. Instal·lacions 

Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 

Malgrat l’ocupació dels espais de l’Obra per a les corresponents tasques de moblament, els punts anteriors es 
consideren pendents de repàs. Per tant, es considerarà com a estat inicial d’aquests elements l’estat en que es trobin 
un cop dut a termes les feines de moblat de la planta. 
 

S’adjunta llistat de repassos generals i per espais de la planta, així com documentació gràfica amb la nomenclatura per 
a referenciar els àmbits on s’han detectat incidències: 
 
2. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
2.1. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Anivellació general del fals sostre i arranjament de plaques mal col·locades. 
Ajustament i substitució de peces de fals sostre amb desperfectes. 
Arranjament de les franges cegues metàl·liques perquè quedin anivellades amb el cel ras. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

2.2. Mampares 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació d’embellidors als forats que allotgen els passadors de totes les portes de 
mampara. 
Recol·locació general d’aquelles mampares on s’observi el perfil interior des de l’exterior. 
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2.3. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de plaques paviment de moqueta i viníliques a tota la superfície de la planta, 
repassant especialment vores, retalls i continuïtat entre aquestes. 

 

Disposició de sòcol a tots els encontres pendents de situar portes de mampara. 
Col·locació i ajustament de peces de moqueta i viníliques als encontres amb façana. 
Col·locació de sòcol a la sala tècnica. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

2.4. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de taulell de melamina a la part inferior de tots els armaris. 
Substitució de panys de clic-clac a les portes inferiors dels armaris humidificadors per 
panys de clau similars als de la part superior. 
Col·locació de topalls rere totes les portes i arranjament de cops en paret degut a 
l’absència d’aquests. 
Arranjament de portes d’armaris perquè aquestes quedin escairades, respecte elles 
mateixes i els paraments verticals. 
Verificació del funcionament dels panys i resta de fusteries. 
Col·locació de portes de mampara a tots els punts prescrits en projecte. 

 

2.5. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
Repàs d’acabats de paraments verticals de la sala tècnica. 
Repàs general de superfícies dels corredors del vestíbul d’accés a la planta. 
Verificació general d’acabat pintat dels encontres a testa entre sòcols. 
Neteja general de totes les superfícies i elements. 

 

2.6. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de funcionament de totes les lluminàries de la planta, ja que en data 
d’inspecció moltes d’elles no s’han pogut encendre. 
Instal·lació i verificació de funcionament d’elements contactors de seguretat als accessos 
de planta. 

 
3. REPASSOS PER ESPAIS 
3.1. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 

 

3.2. Espai obert oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Tram de vidre de façana esquerdat per fora, vora la finestra utilitzada per a la pujada de 
material d’obra 
Arranjament i neteja de fusteries de finestra utilitzada per a la pujada de material d’obra. 
Col·locació de franja de sòcol que hi manca, sota l’armari. 

 

3.3. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 
 

3.4. Sala centraleta 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de paviment i sòcol de l’antic pas de la safata i cablejat del quadre elèctric 
d’Obra. 

 

Resten per ubicar en el fals sostre elements d’instal·lacions. 
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3.5. Magatzem nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’encontre entre paviments vinílic i de moqueta, sota la porta d’accés. 
 

3.6. Espai de neteja nord-est
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de l’abocador i aixeta que hi manquen. 
Repàs general de pintura de la sala. 
Execució d’enrajolat de parament vertical superfície zona abocador. 

 

3.7. Despatx 2.2. 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de franja de sòcol que no es troba ben ancorada. 
 

3.8. Espai neteja cuina 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Execució de l’acabat de l’espai (paviment i sòcol). 
Ajustament de porta respecte el paviment. 
Col·locació de lluminària que hi manca. 

 

3.9. Espai neteja cuina 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de porta respecte el paviment. 
 

3.10. Zona buffet cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Pintat dels encontres a testa entre sòcols. 
Col·locació de la part superior dels mobles de postres i amanides que hi manquen i 
arranjament de forats del mabre. 

 

3.11. Zona office cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arreglament de portes d’armari que no obren a 90º degut a la situació del difusor de clima. 
Reubicació de difusor per a permetre que les anteriors portes puguin obrir. 
Arranjament de fals sostre continu afectat pel fregament d’obertura de les portes. 
Retall de sòcol a l’encontre amb el moble de llançament de residus perquè la porta obri 
correctament. 

 

3.12. Circulació zona d’aules
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de mampares per a evitar la visió del perfil interior des de l’exterior. 
Neteja o substitució de peça de paviment de moqueta malmesa. 
Arranjament de franja entre parament vertical i brancal esquerra de la porta d’accés des 
del passadís del vestíbul de planta, ja que es veu perfil interior. 

 

3.13. Aula de formació D 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Tall dels embellidors dels forats dels passadors dels panys de les portes dels armaris. 
Finalització de la tarima i col·locació de la corresponent capsa de registre d’instal·lacions. 
Ajustament de pany de la porta de l’armari esquerra. 
Substitució de vinil de nomenclatura d’espai per nou amb color idèntic al que indica la 
referència de la sala (color blau corporatiu ATC). 
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3.14. Aula de formació C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de forat existent en el paviment tècnic per ubicació de nova capsa de registre 
d’instal·lacions. 
Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
Substitució de vinil de nomenclatura d’espai per nou amb color idèntic al que indica la 
referència de la sala (color blau corporatiu ATC). 

 

3.15. Aula de formació B 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 
Redreçament de detector de presència despenjat. 
Substitució d’estor amb restes de pintura. 
Pintat dels encontres a testa entre sòcols. 
Substitució de vinil de nomenclatura d’espai per nou amb color idèntic al que indica la 
referència de la sala (color blau corporatiu ATC). 

 

3.16. Aula de formació A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de vinil de nomenclatura d’espai per nou amb color idèntic al que indica la 
referència de la sala (color blau corporatiu ATC). 

 

3.17. Magatzem cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de pany de porta d’accés a l’espai situada vora la doble porta d’entrada. 
 

3.18. Cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de porta respecte el paviment de l’accés cap l’espai de neteja de la cuina. 
Execució del segellat del pas d’instal·lacions dins l’armari. 

 

3.19. Neteja cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de porta d’accés a l’espai des de la zona d’office ja que no tanca. 
Arranjament del forat en l’enrajolat de la paret divisòria amb l’espai de taules. 
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LLISTA DE REPASSOS 04 

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 18.02.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 
- Direcció d’Execució 

 ×× 

Ignacio Vizcaíno Gallart ×× 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE Ajudant Cap d’Obra 

 
Reunits a l’Obra la Direcció Facultativa i l’empresa adjudicatària de les feines, es realitza inspecció visual i es 
confegeix, de forma acordada entre les parts, la Llista de Repassos que s’entenen necessaris per a la completa 
finalització dels treballs contractats. 
 
El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a tota la 
planta. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a l’estat de l’Obra, bé perquè s’estan 
finalitzant encara tasques o perquè aquestes mateixes estan pendents. 
 
Al final del llistat s’adjunta un suport gràfic, en format reportatge fotogràfic, on es mostren incidències generals, així 
com aquelles que presenten recurrència en diversos àmbits de la planta revisada. 
 
PLANTA BAIXA 
 

1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Cancell d’accés directe a locals 1 i 2 des del vestíbul 

No s’ha verificat el cancell d’accés directe des del vestíbul, degut a què encara manca l’execució de la solució constructiva 
prescrita. 

1.2. Paviments i sòcols 
Resta per executar l’actuació corresponent a la disposició del paviment i sòcols en el vestíbul general de l’edifici, així com 
en els passadissos d’accés a ambdós locals. 

1.3. Armaris portes corredisses del vestíbul general de l’edifici. 
En el moment de la confecció del present llistat encara s’estan duent a termes tasques d’acabat. 

1.4. Equipament 
El mobiliari fix del local 1 (sud-est) encara s’està muntant, per tant no ha estat possible verificar-ne la disposició de la línia 
d’enllumenat lineal inferior i el propi sòcol, així com els acabats corresponents. 
Resta per iniciar el muntatge del nou mobiliari a la zona de recepció del vestíbul general de l’edifici. 

1.5. Acabat de pintura 
S’estan encara duent a terme tasques de pintura, repintant i netejant panys de paret, tant en els locals i espais associats 
com en el propi vestíbul general de l’edifici. 
Encara no s’ha efectuat l’acabat de pintura en els passadissos d’accés als dos locals, ja que encara s’hi està treballant. 

1.6. Instal·lacions 
Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 
Malgrat l’ocupació dels espais de l’Obra per a les corresponents tasques de moblament, els punts anteriors es 
consideren pendents de repàs. Per tant, es considerarà com a estat inicial d’aquests elements l’estat en que es trobin 
un cop dut a termes les feines de moblat de la planta. 
 
S’adjunta llistat de repassos generals i per espais de la planta, així com documentació gràfica amb la nomenclatura per 
a referenciar els àmbits on s’han detectat incidències: 
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2. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
2.1. Compartimentació vertical 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de juntes elàstiques encontres entre envans i perfils d’alumini de façana. 
 

2.2. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Anivellació general del fals sostre i arranjament de plaques mal col·locades. 
Ajustament i substitució de peces de fals sostre amb desperfectes. 
Arranjament de les franges cegues metàl·liques perquè quedin anivellades amb el cel ras. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

2.3. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de plaques de paviment de gres a tota la superfície de la planta, repassant 
especialment vores, retalls i continuïtat entre aquestes. 

 

Col·locació i ajustament de peces de gres als encontres amb façana. 
Col·locació de sòcols en els pilars centrals dels locals 1 i 2. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

2.4. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de taulell de melamina a la part inferior de tots els armaris. 
Col·locació de topalls rere totes les portes i arranjament de cops en paret degut a 
l’absència d’aquests. 
Arranjament de portes d’armaris perquè aquestes quedin escairades, respecte elles 
mateixes i els paraments verticals. 
Verificació del funcionament dels panys i resta de fusteries. 
Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 
Col·locació de senyalització del tipus “Prémer” en els punts d’accionament de l’obertura 
dels armaris de les BIE. 

 

2.5. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
Repàs general de superfícies dels corredors del vestíbul d’accés a la planta. 
Verificació general d’acabat pintat dels encontres a testa entre sòcols. 
Neteja general de totes les superfícies i elements. 

 

2.6. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de funcionament de totes les lluminàries de la planta, ja que en data 
d’inspecció algunes d’elles no s’han pogut encendre. 
Verificació de funcionament d’elements contactors de seguretat als accessos i finestres 
de planta. 
Repàs del segellat vertical que oculta el pas de cablejat dels contactors de totes les 
finestres de les façanes de la planta. 
Recol·locació de lluminàries d’emergència encastades perquè quedin enrasades i 
correctament alineades i repàs de pintura de les superfícies de cel ras afectades. 
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3. REPASSOS PER ESPAIS 
3.1. Local 2 (Nord-est) 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs i arranjament d’acabat de pintura entre premarc de fusta i envà de cartró-guix en 
els armaris d’humidificador i BIE. 
Ajustament de pany de la porta de l’armari dret que allotja la porta corredissa. 
Modificació de l’alçada dels llums suspesos del perímetre de façana; la part inferior de la 
pantalla quedarà alineada amb la cara inferior del fals sostre continu de cartró-guix. 
Col·locació de marxapeus en l’encaix de paviment a la cota alta de les rampes d’accés. 
Col·locació de xapa per a tancar l’espai lateral al tall de diferència de nivell entre rampes i 
paviment a peu pla. 
Pintat dels encontres a testa entre sòcols. 

 

3.2. Office 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de tija flexible de sustentació de lluminària decorativa per element rígid. 
Col·locació de nevera. 

 

3.3. Pas entre office i despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de lluminària d’emergència encastada perquè quedi enrasada i 
correctament alineada i repàs de pintura de la superfície de cel ras afectada. 
Arranjament d’acabat de la zona de la fulla de porta afectada per la mecanització del pany 
elèctric. 
Col·locació de topall rere la porta batent. 

 

3.4. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament, recol·locació i fixació de retall de peça de paviment de gres entre tancament 
de façana i pilar. 
Repàs general de pintura de la sala. 

 

3.5. Espai de neteja 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Execució d’enrajolat de parament vertical superfície zona abocador. 
Col·locació d’aixeta per a abocador. 
Repàs general de pintura de la sala. 

 

3.6. Sala SAI 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de franja de sòcol que no es troba ben ancorada. 
Pintat dels encontres a testa entre sòcols. 
Repàs d’acabat, col·locació i pintura, de trapa de registre en fals sostre continu. 
Arranjament d’acabat del segellat del pas d’instal·lacions en el propi cablejat. 

 

3.7. Sala tècnica principal 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa per a tancar l’espai lateral al tall de diferència de nivell entre rampa i 
paviment a peu pla. 

 

3.8. Pas accés sala tècnica
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 

 

3.9. Magatzem d’impresos tributaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 
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3.10. Dispensari 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de peces de paviment de gres a la franja d’encontre amb sòcol i parament 
vertical. 
Tall per a alineació de peces de paviment de gres a l’encontre amb tancament de façana. 
Col·locació d’equipament fix. 
Redreçament de downlight torçat a l’alineació de la porta d’accés. 

 

3.11. Sala d’espera dispensari 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs d’acabat, col·locació i pintura, de trapa de registre en fals sostre continu. 
 

3.12. Vestíbul general de l’edifici 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de la línia d’enllumenat respecte les plaques del nou fals sostre. 
Anivellació general de plaques del nou fals sostre. 
Col·locació de 2 downlights a cada cancell d’entrada directe cap als dos locals. 

 

3.13. Local 1 (Sud-oest) 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de taulell de melamina a la part inferior de tots els armaris. 
Pintat de franja de topall de fulla batent d’armari. 
Ajustament de panys de portes d’armari. 
Modificació de l’alçada dels llums suspesos del perímetre de façana; la part inferior de la 
pantalla quedarà alineada amb la cara inferior del fals sostre continu de cartró-guix. 
Substitució de pany de vidre de façana esquerdat. 
Ajustament del mecanisme d’estor; quan es manipula, la corretja costa de moure. 
Rectificació de col·locació del sòcol en el desnivell de cota vora el brancal de la porta de 
sortida directa al vestíbul. 
Arranjament de cop a la porta superior de l’armari humidificador. 
Substitució de barra horitzontal de subjecció del tub entre l’aparell humidificador i la reixa 
a l’armari per nova subjecció tipus “llitera” ancorada directament al sostre o similar.  
Arranjament de 2 estors, vora la cantonada nord-oest, que queden travats quan 
s’accionen. 
Col·locació de marxapeus en l’encaix de paviment a la cota alta de les rampes d’accés. 
Col·locació de xapa per a tancar l’espai lateral al tall de diferència de nivell entre rampa i 
paviment a peu pla d’accés directe des del vestíbul. 

 

3.14. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de segellat entre panys de vidre de mampara. 
Col·locació de retall de paviment vinílic, de color similar al de l’espai, sobre registre de 
caixa tipus “Ackermann”. 
Repàs d’acabat, col·locació i pintura, de trapa de registre en fals sostre continu. 
Fixació del marxapeu de la porta d’accés. 

 

3.15. Sala tècnica 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 

 

3.16. Sala de gravació / subaltern 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de retall de paviment vinílic, de color similar al de l’espai, sobre registre de 
caixa tipus “Ackermann”. 
Arranjament de superfície de fals sostre continu en l’encontre d’aquest i el perfil de 
mampara cega i tarja fixa de vidre. 
Ajust de col·locació del primer difusor d’accés a la sala perquè quedi totalment enrasat 
amb el cel ras. 
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LLISTA DE REPASSOS 05 (substitueix Actes nº1, 2, 3 i 4)

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA Alejandro Falcones de Sierra

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA Juli Cortés Escoda i Gerard Torres Caballé

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 29.02.2016 i 01.03.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

Alejandro Falcones de Sierra ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

Juli Cortés Escoda ×× 
- Direcció d’Execució 

Marc Viladomat Mollà ×× 

Ignacio Vizcaíno Gallart ×× 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE Ajudant Cap d’Obra 

 
Reunits a l’Obra la Direcció Facultativa i l’empresa adjudicatària de les feines, es realitza inspecció visual i es 
confegeix, de forma acordada entre les parts, la Llista de Repassos Generals de totes les plantes, que s’entenen 
necessaris per a la completa finalització dels treballs contractats, la qual substitueix als llistats anteriors, nº 1, 2, 3 i 4. 
 
El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a 
cadascuna de les plantes. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a l’estat de 
l’Obra, bé perquè s’estan finalitzant encara tasques o perquè aquestes mateixes estan pendents. 
 
Al final del llistat s’adjunta un suport gràfic, en format reportatge fotogràfic, on es mostren incidències generals, així 
com aquelles que presenten recurrència en diversos àmbits de l’Obra. 
 
1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Senyalística d’evacuació 

Encara s’estan duent a terme les tasques de col·locació de la senyalística indicativa de recorreguts d’evacuació. 
1.2. Instal·lacions 

Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 
Durant les presents visites no s’ha pogut realitzar inspecció als arxius situats a la planta soterrani -2 degut a què ja es 
troben lliurades les claus corresponents a aquests espais als representants de l’Agència Tributària de Catalunya, a qui 
es demanarà accés per a realitzar les comprovacions oportunes. 
 
2. ASPECTES NO VERIFICATS 
2.1. Envà mòbil 

Resta per comprovar el funcionament de l’envà mòbil situat a les aules de formació C i D de planta 1a. 
2.2. Instal·lació de contactors de seguretat 

Manca comprovació dels elements contactors en portes i finestres a totes les plantes. 
 
S’adjunta llistat de repassos generals i per espais per cada planta, on s’enuncien les noves incidències detectades fruït 
de la present revisió, així com documentació gràfica amb la nomenclatura per a referenciar els àmbits on s’han detectat 
incidències: 
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PLANTA 4a 
 

3. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
3.1. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament i substitució de peces de fals sostre amb desperfectes. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

3.2. Mampares 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 

No acceptada la 
solució inspeccionada

Col·locació de junta en el encontre entre mampara cega i pany de vidre del pati interior. 
Repàs d’acabat de junta arrodonida per a evitar visibilitat entre despatxos en l’encontre de 
mampara amb pilar inclinat. 
Aplomat dels panys de mampares divisòries de vidre dels punts de treball. 

 

3.3. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de plaques paviment de moqueta i viníliques a tota la superfície de la planta. 
Col·locació de sòcol de DM en el parament vertical, mitgera amb l’edifici annex, dels 
despatxos 10, 11, 12, i 13. 
Neteja general de totes les superfícies. 
Col·locació de sòcol DM pintat en pilars exempts. 
Col·locació de marxapeus en el canvi de paviment entre moqueta i paviment ceràmic als 4 
accessos des del pati interior i als 2 accessos a la planta des dels ascensors. Pendent 
mostra per part de la Contracta. 

 

3.4. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topalls rere les portes dels dos arxius de planta. 
Col·locació de senyalització del tipus “Prémer” en els punts d’accionament de l’obertura 
dels armaris de les BIE. 
Arranjament i repàs de pintura de bastiments d’armaris de planta. 
Arranjament de panys i embellidors d’armari de planta. 
Repàs general d’escuma situada al final del conducte d’humidificador respecte les reixes 
situades en les portes d’armari. 
Neteja de superfícies i/o marques a l’interior dels armaris. 
Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 

 

3.5. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Neteja general de totes les superfícies i elements. 
Repàs general d’arestes i superfícies de pilars preexistents. 

 

3.6. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de col·locació d’embellidors de mecanismes d’interruptor i preses d’endoll, 
etc. 
Verificació de funcionament d’elements contactors de seguretat als accessos de planta. 
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4. REPASSOS PER ESPAIS 
4.1. Despatx 28 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 
 

4.2. Despatx 26 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de vinil de nomenclatura de sala. 
 

4.3. Despatx 19 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 

No acceptada la 
solució inspeccionada

Disposició de segellat entre panys de mampara de vidre on hi manca. 
 

4.4. Despatx 15 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament de forat executat en paviment que facilita el pas cap al punt de treball. 
 

4.5. Despatx 13 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. No acceptada la 

solució inspeccionada

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 
Repàs de pintura de pany de paret. 

 

4.6. Despatx 14 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 
 

4.7. Despatx 12 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de pintura de pany de paret. 
Arranjament de placa de mampara cega que presenta un cop. 

 

4.8. Despatx 11 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de pintura de pany de paret. 
Disposició de segellat entre panys de mampara de vidre on hi manca. 

 

4.9. Despatx 10 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de pintura de pany de paret. 
 

4.10. Despatx de direcció 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de peces de paviment de moqueta amb el tancament de façana i pilar inclinat. 
Col·locació de dos topalls, pany de clau i caragol que hi manca a la porta d’accés que 
comunica amb la sala de reunions. Pendent mobilari

Tall de l’embellidor del forat del passador del pany a la porta d’accés que comunica amb 
la sala de reunions. 

Col·locació de topall a la porta d’accés al despatx. Pendent mobilari

Substitució de peces de paviment vora la façana que presenten marques. 
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4.11. Arxiu 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
Arranjament de brancal esquerra de porta d’accés; segellat i acabat de pintura. 

 

4.12. Espai obert d’oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament de forat executat en paviment que facilita el pas cap al punt de treball. 
 

4.13. Zona reprografia nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de pintura de pany de sostre. 
 

4.14. Despatx H 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 

 

4.15. Despatx G 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 

 

4.16. Despatx F 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 

 

4.17. Despatx E 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de mampares per a evitar la visió del perfil interior des de l’exterior. 
Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 
Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 
Fixació de paviment vora la capsa tipus “Ackermann”. 
Arranjament i neteja general de perfil metàl·lic vertical amb encontre amb mampara. 

 

4.18. Despatx C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de peces de paviment de moqueta amb el tancament del pati interior. 
 

4.19. Despatx B 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 

No acceptada la 
solució inspeccionada

 

4.20. Despatx 5 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de pany de porta de mampara. 
Disposició de segellat entre panys de mampara de vidre on hi manca. 

 

4.21. Office sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de tija flexible de sustentació de lluminària decorativa per element rígid. Es desestima; solució 
anterior col·locada
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4.22. Arxiu 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
 

4.23. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de lluminària que hi manca. 
 

4.24. Espais de neteja nord-est i sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs d’acabat del segellat perimetral executat en ambdós abocadors. 
Espai sud-oest; fixació de paviment vora cantonada amb aplacat executat. 
Espai sud-oest; col·locació de detector despenjat. 

 

4.25. Sala tècnica 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de trapa de fals sostre disposada a l’inrevés. 

 
  

LLISTAT DE REPASSOS GENERALS 
CLAU: ECO-15219 
Referència LDR160229005.docx 

6/24

PLANTA 3a 
 

5. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
5.1. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Anivellació general del fals sostre. 
Ajustament i substitució de peces de fals sostre amb desperfectes. 
Arranjament de les franges cegues metàl·liques perquè quedin anivellades amb el cel ras. 
Neteja general de totes les superfícies. 

 

5.2. Mampares 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de junta en el encontre entre mampara cega i pany de vidre del pati interior. 
 

5.3. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de plaques paviment de moqueta i viníliques a tota la superfície de la planta. 
Neteja general de totes les superfícies. 
Col·locació de sòcol DM pintat en pilars exempts. 
Col·locació de marxapeus en el canvi de paviment entre moqueta i paviment ceràmic als 4 
accessos des del pati interior i als 2 accessos a la planta des dels ascensors. Pendent 
mostra per part de la Contracta. 

 

5.4. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topalls rere les portes dels dos arxius de planta. 
Col·locació de senyalització del tipus “Prémer” en els punts d’accionament de l’obertura 
dels armaris de les BIE. 
Arranjament i repàs de pintura de bastiments d’armaris de planta. 
Arranjament de panys i embellidors d’armari de planta. 
Repàs general d’escuma situada al final del conducte d’humidificador respecte les reixes 
situades en les portes d’armari. 
Neteja de superfícies i/o marques a l’interior dels armaris. 
Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 

 

5.5. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Neteja general de totes les superfícies i elements. 
Repàs general d’arestes i superfícies de pilars preexistents. 

 

5.6. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de col·locació d’embellidors de mecanismes d’interruptor i preses d’endoll, 
etc. 
Verificació de funcionament d’elements contactors de seguretat als accessos de planta. 
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6. REPASSOS PER ESPAIS 
6.1. Office nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament i repàs de tram de superfície de sostre on s’observen “bonys”. 
 

6.2. Arxiu 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
Arranjament de brancal de porta d’accés; segellat i acabat de pintura. 

 

6.3. Sala tècnica 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de pintura de panys de paret. 
Pintat dels encontres a testa entre sòcols. 

 

6.4. Espai de neteja nord-est
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de pintura part inferior porta d’accés. 
 

6.5. Despatx G 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre i de placa vora el tancament del 
pati interior. 

 

6.6. Espai obert d’oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust i enrasat de carrils de lluminàries respecte el fals sostre enfront del Despatx G. 
 

6.7. Despatx F 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de tapa de registre en el forat de pas de cablejat. 
 

6.8. Despatx 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Gir de peces de paviment. 
Arranjament de perfil vertical interior esquerra porta de mampara; vora pany. 

 

6.9. Despatx D 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Disposició de segellat entre panys de mampara de vidre on hi manca. 
Recol·locació de mampara per a evitar la visió del perfil interior des de l’exterior. 

 

6.10. Despatx C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Lluminària suspesa no funciona. 
Gir de peces de paviment. 

 

6.11. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Alineació entre panys de mampara. 
Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 

 

6.12. Espai de neteja sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Manca col·locació de placa de fals sostre. 
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6.13. Repografia sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de pintura i arranjament de marca en paret. 
 

6.14. Arxiu 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de superfícies i encontres de tots els paraments amb acabat de pintura. 
Arranjament de brancal dret de porta d’accés; cartró-guix, segellat i acabat de pintura. 

 

6.15. Passadís accés escala emergència sud-oest
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust i anivellació de placa de paviment tècnic a l’encontre de la porta amb el paviment 
preexistent. 

 

6.16. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 
Substitució de plaques de fals sostre marcades i/o amb desperfectes. 
Recol·locació de taula centrada respecte lluminària suspesa. 

 

6.17. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 
Col·locació de lluminàries suspeses que hi manquen. 

 
  

224



LLISTAT DE REPASSOS GENERALS 
CLAU: ECO-15219 
Referència LDR160229005.docx 

9/24

PLANTA 1a 
 

7. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
7.1. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Neteja general de totes les superfícies. 
 

7.2. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Neteja general de totes les superfícies. 
 

7.3. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topalls rere totes les portes i arranjament de cops en paret degut a 
l’absència d’aquests. 
Col·locació de senyalització del tipus “Prémer” en els punts d’accionament de l’obertura 
dels armaris de les BIE. 
Repàs general d’escuma situada al final del conducte d’humidificador respecte les reixes 
situades en les portes d’armari. 
Neteja de superfícies i/o marques a l’interior dels armaris. 
Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 

 

7.4. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs d’acabats de paraments verticals de la sala tècnica. 
Neteja general de totes les superfícies i elements. 
Repàs general d’arestes i superfícies de pilars preexistents. 

 

7.5. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de funcionament de totes les lluminàries de la planta, ja que en data 
d’inspecció moltes d’elles no s’han pogut encendre. 
Instal·lació i verificació de funcionament d’elements contactors de seguretat als accessos 
de planta. 
Repàs general de col·locació d’embellidors de mecanismes d’interruptor i preses d’endoll, 
etc. 
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8. REPASSOS PER ESPAIS 
8.1. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 

 

8.2. Espai obert oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Tram de vidre de façana esquerdat per fora, vora la finestra utilitzada per a la pujada de 
material d’obra. 
Retirada de sòcol utilitzat en tasques d’Obra de diversos pilars. 
Ajustament de retalls de peces de paviment i substitució de peces malmeses. 
Substitució de plaques de fals sostre marcades i/o amb desperfectes. 
Ajust i enrasat de carrils de lluminàries respecte el fals sostre enfront de façana sud-est. 
Col·locació de sòcol DM pintat en pilars exempts. 

 

8.3. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de la franja cega metàl·lica del fals sostre. 
 

8.4. Sala centraleta 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de paviment i sòcol de l’antic pas de la safata i cablejat del quadre elèctric 
d’Obra. 

 

Resten per ubicar en el fals sostre elements d’instal·lacions. 
Ajustament de pany de porta de mampara. 

 

8.5. Magatzem nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’encontre entre paviments vinílic i de moqueta, sota la porta d’accés. 
Substitució de senyalística ubicada amb el text “Neteja” per una de nova que indiqui el text 
“Magatzem”. 

 

8.6. Circulació manteniment
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Afegir mecanisme de trava de tarja fixa de doble porta. 
Recol·locació de lluminària d’emergència perquè quedi correctament alineada. 
Col·locació de topall a la porta d’accés a l’espai des del passadís general de planta. 
Col·locació de marxapeu ceràmic, d’igual color al nou paviment col·locat en planta baixa, 
a la porta d’accés a l’espai d’accés a l’espai des del passadís general de planta. 

 

8.7. Espai de neteja nord-est
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de pintura de la sala. 
Repàs d’acabat del segellat perimetral executat a l’aplacat vora l’abocador. 
Col·locació de franja de sòcol a tot l’espai. 
Reforç de fixació d’aixeta d’abocador i substitució d’enrajolat afectat per l’actuació. 

 

8.8. Espai neteja cuina 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

No s’ha pogut verificar el funcionament de la lluminària que hi mancava. 
 

8.9. Espai neteja cuina 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

No s’ha pogut verificar el funcionament de la lluminària que hi mancava. 
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8.10. Zona buffet cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topall a la porta d’accés a l’espai des del passadís general de planta. 
Execució de ranura en les fulles corredisses de metacrilat dels mobles de postres i 
amanides per a facilitar-ne el moviment. 
Col·locació de passadors amb clau a les quatre parts practicables dels mobles de postres 
i amanides. 
Instal·lació de 2 preses d’aigua i 1 presa de desguàs per a la màquina de cafè de la zona 
de vending. 

 

8.11. Zona office cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de fals sostre continu afectat pel fregament d’obertura de les portes. 
Retall de sòcol a l’encontre amb el moble de llançament de residus perquè la porta obri 
correctament. 

 

8.12. Menjador 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de junta elàstica a la divisòria entre aquest espai i l’aula de formació D i el perfil 
d’alumini de tancament de façana. 
Arranjament, segellat i repàs de pintura de bastiments d’armari BIE. 

 

8.13. Passadís a zona aules
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de pany de porta d’accés des del menjador. 
 

8.14. Circulació zona d’aules
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament del segellat i pintat de franja entre parament vertical i brancal esquerra de la 
porta d’accés des del passadís del vestíbul de planta. 
Donar acabat al forat practicat per al pas del contactor de porta. 
Neteja i/o substitució de pany de mampara afectat per marques. 
Col·locació de sòcol DM pintat en pilar exempt. 

 

8.15. Aula de formació D 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació del sistema de baixada de la pantalla del projector. 
Col·locació de topall a l’última porta vora la paret de l’últim armari. 
Gir de peces de paviment a l’interior d’armari. 
Arranjament i neteja general de les portes dels armaris. 

 

8.16. Aula de formació C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de forat existent en el paviment tècnic per ubicació de nova capsa de registre 
d’instal·lacions. 

 

8.17. Aula de formació B 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació del sistema de baixada de la pantalla del projector. 
Instal·lació de cortines enrotllables tipus “Foscurite”. 

 

8.18. Aula de formació A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Gir de peces de paviment. 
S’observa poca llum a l’espai; substitució de línies de fluorescents. 
Verificació del sistema de baixada de la pantalla del projector. 

 
  

LLISTAT DE REPASSOS GENERALS 
CLAU: ECO-15219 
Referència LDR160229005.docx 

12/24

8.19. Magatzem cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topall rere porta. 
 

8.20. Cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Execució del segellat del pas d’instal·lacions dins l’armari. 
Reparació de polsador d’aixeta de genoll que presenta degoteig d’aigua. 
Segellat superior del pas instal·lacions de l’armari situat just a l’entrada des de la zona de 
buffet. 
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PLANTA BAIXA 
 

9. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
9.1. Compartimentació vertical 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de juntes elàstiques encontres entre envans i perfils d’alumini de façana. 
 

9.2. Falsos sostres 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Neteja general de totes les superfícies. 
 

9.3. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de plaques de paviment de gres a tota la superfície de la planta, repassant 
especialment vores, retalls i continuïtat entre aquestes. 

 

Neteja general de totes les superfícies. 
 

9.4. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de taulell de melamina a la part inferior de tots els armaris. 
Col·locació de topalls rere totes les portes i arranjament de cops en paret degut a 
l’absència d’aquests. 
Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 
Col·locació de senyalització del tipus “Prémer” en els punts d’accionament de l’obertura 
dels armaris de les BIE. 
Repàs general d’escuma situada al final del conducte d’humidificador respecte les reixes 
situades en les portes d’armari. 
Neteja de superfícies i/o marques a l’interior dels armaris. 

 

9.5. Acabat de pintura 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació general d’acabat pintat dels encontres a testa entre sòcols. 
Neteja general de totes les superfícies i elements. 
Repàs general d’arestes i superfícies de pilars preexistents. 

 

9.6. Instal·lacions 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de funcionament d’elements contactors de seguretat als accessos i finestres 
de planta. 
Recol·locació de lluminàries d’emergència encastades perquè quedin enrasades i 
correctament alineades i repàs de pintura de les superfícies de cel ras afectades. 
Repàs general de col·locació d’embellidors de mecanismes d’interruptor i preses d’endoll, 
etc. 
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10. REPASSOS PER ESPAIS 
10.1. Local 2 (Nord-est) 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de pany de la porta de l’armari dret que allotja la porta corredissa. 
Arranjament i repàs de pintura de bastiments d’armari de porta corredissa. 
Alineació de llums suspesos del perímetre de façana. 
Repàs d’acabat de pintura d’arestes de pilars preexistents. 
Col·locació de junta elàstica a la divisòria entre aquest espai i el despatx A i el perfil 
d’alumini de tancament de façana. 
Arranjament i alineació vertical de pany de porta d’armari BIE. 
Aixamfranat de panys de vidre divisoris de llocs de treball. 
Substitució de recolzament actual de panys de vidre divisoris de llocs de treball per altre 
igual o equivalent al presentat en mostra. 
Disposició de taules d’atenció a l’usuari segons documentació gràfica. 
Fixació de marxapeu en l’encaix de paviment a la cota alta de les rampes d’accés. 
Ajust i repàs de fixació de retalls de peces de paviment vora pilars. 
Modificació de situació de tòtems de gestió de cues segons documentació gràfica. 
Col·locació de tapa en el registre per a previsió de nou tòtem de gestió de cues. 
Verificació que s’ha instal·lat una presa de dades per al tòtem de gestió de cues pròxim a 
la rampa d’accés. 

 

10.2. Office 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de fixació de peça de paviment mal fixada. 
 

10.3. Pas entre office i despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de lluminària d’emergència encastada perquè quedi enrasada i 
correctament alineada i repàs de pintura de la superfície de cel ras afectada. 
Arranjament d’acabat de la zona de la fulla de porta afectada per la mecanització del pany 
elèctric. 

 

10.4. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs general de fixació de peces de paviment. 
Col·locació de caixa de registre tipus “Ackermann”. 

 

10.5. Sala SAI 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Pintat dels encontres a testa entre sòcols. 
Repàs d’acabat, col·locació i pintura, de trapa de registre en fals sostre continu. 
Arranjament d’acabat del segellat del pas d’instal·lacions en el propi cablejat. 
Pintat dels encontres a testa entre sòcols. 

 

10.6. Pas accés sala tècnica
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 

 

10.7. Magatzem d’impresos tributaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 
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10.8. Dispensari 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de peces de paviment de gres a la franja d’encontre amb sòcol i parament 
vertical. 
Tall per a alineació de peces de paviment de gres a l’encontre amb tancament de façana. 
Col·locació d’equipament fix. 
Redreçament de downlight torçat a l’alineació de la porta d’accés. 
Manca col·locació de trapa de registre de fals sostre. 

 

10.9. Sala d’espera dispensari 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs d’acabat, col·locació i pintura, de trapa de registre en fals sostre continu. 
 

10.10. Vestíbul general de l’edifici 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament i repàs general de bastiments i/o portes d’armaris de portes corredisses. 
Reparació de zones de paviment on estava situat l’antic moble de recepció. 
Col·locació de la totalitat del sòcol del nou mobiliari de recepció. 
Ajust inferior de la porta del nou armari esquerre passat els torns. 
Arranjament de retalls de peces de paviment que hi manquen a la zona oculta per les 
portes dels dos nous armaris passats els torns. 
Instal·lació dels nous lectors biomètrics a la zona dels ascensors. 
Substitució de pany de vidre esquerdat de façana de la sortida d’emergència. 

 

10.11. Local 1 (Sud-oest) 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de taulell de melamina a la part inferior de tots els armaris. 
Modificació de l’alçada dels llums suspesos del perímetre de façana; la part inferior de la 
pantalla quedarà alineada amb la cara inferior del fals sostre continu de cartró-guix. 
Substitució de pany de vidre de façana esquerdat. 
Arranjament de cop a la porta superior de l’armari humidificador. 
Reparació i pintat de superfícies de cartró-guix afectades per l’antic reforç practicat per a 
sustentar el conducte de l’aparell humidificador. 
Arranjament i repàs general de bastiments i/o portes d’armaris. 
Reparació de forat observat per l’interior del moble fix gran. 
Pintat dels encontres a testa entre sòcols a la zona de la rampa d’accés directe des del 
vestíbul. 
Resta pendent de col·locació la taula per a omplir formularis. 
Disposició de taules d’atenció a l’usuari segons documentació gràfica. 
Alineació de llums suspesos del perímetre de façana. 
Repàs d’acabat de pintura d’arestes de pilars preexistents. 
Aixamfranat de panys de vidre divisoris de llocs de treball. 
Substitució de recolzament actual de panys de vidre divisoris de llocs de treball per altre 
igual o equivalent al presentat en mostra. 
Fixació de marxapeu en l’encaix de paviment a la cota alta de les rampes d’accés. 
Modificació de situació de tòtems de gestió de cues segons documentació gràfica. 
Acabat perquè no es vegi perfil de mampara a la part superior de la paret divisòria entre 
aquest espai i la sala de gravació/subaltern. 
Col·locació de barres penja-robes en tots els armaris posteriors dels mostradors. 
Col·locació de peces de paviment que manquen a l’interior dels armaris rere el mostrador 
fix petit. 
Modificació de la sortida del cablejat del paviment tècnic a zona més propera als pilars 
exempts, per la banda dreta d’aquests mirant cap a la façana del Pg. Zona Franca. 
Verificació del cablejat d’electricitat i veu i dades per a la màquina de fotocopiar a l’espai 
obert d’atenció al públic. 
Verificació del cablejat d’electricitat i veu i dades per a la màquina de fotocopiar a l’espai 
vora el despatx 1. 
Verificació de col·locació del moble que allotjarà la màquina de fotocopiar a l’espai obert 
d’atenció al públic. 
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10.12. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de retall de paviment vinílic, de color similar al de l’espai, sobre registre de 
caixa tipus “Ackermann”. 
Fixació del marxapeu de la porta d’accés. 
Resta pendent mostra del control de seguretat d’accés per a aprovació. 

 

10.13. Sala tècnica 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 

 

10.14. Sala de gravació / subaltern 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de superfície de fals sostre continu en l’encontre d’aquest i el perfil de 
mampara cega i tarja fixa de vidre. 
Ajust de col·locació del primer difusor d’accés a la sala perquè quedi totalment enrasat 
amb el cel ras. 
Ajust de panys d’armari. 
Arranjament, segellat i repàs de pintura de junta vertical d’armari amb mampara cega. 

 

10.15. Sala coordinador 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de franja superior horitzontal entre fals sostre i mampara divisòria amb la sala 
de gravació/subaltern. 
No s’ha pogut verificar el funcionament de la lluminària que hi mancava. 

 

10.16. Accés serveis generals
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de sòcol DM pintat a tot l’espai. 

 
PLANTA SOTERRANI -1 
 

10.17. Traster 43/44 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament i repàs d’acabat de franja de divisòria enderrocada. 
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LLISTA DE REPASSOS 06 (substitueix Acta nº5)

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 04.03.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

Àngels Guàrdia Torrents ×× Agència Tributària de Catalunya Representant 

Clàudia Casadevall Massuet ×× 
Direcció General de Patrimoni Tècnics representants 

Eva Soneiro Miranda ×× 

 ××  Tècnic representant 

Francisco Javier Fernández ×× 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Tècnic representant 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 

- Direcció d’Execució  ×× 

 ×× 

 ×× 

ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Gerent UTE 

 ×× Cap d’Obra 

Ignacio Vizcaíno Gallart ×× Ajudant Cap d’Obra 

 ×× Tècnic d’instal·lacions 
 
Reunits a l’Obra els assistents anteriorment enunciats, es realitza inspecció visual i es confegeix, de forma acordada 
entre les parts, la Llista de Repassos Generals de totes les plantes, que s’entenen necessaris per a la completa 
finalització dels treballs contractats, la qual substitueix al llistat anterior nº 5. 
 
El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a 
cadascuna de les plantes. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a l’estat de 
l’Obra, bé perquè s’estan finalitzant encara tasques o perquè aquestes mateixes estan pendents. 
 
1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Instal·lacions 

Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 
2. ASPECTES NO VERIFICATS 
2.1. Instal·lació de contactors de seguretat 

Manca comprovació dels elements contactors en portes i finestres a totes les plantes. 
2.2. Trasters de planta soterrani -2 

La representant de l’ATC lliura les claus a la representant de l’Empresa adjudicatària per tal que la DF pugui procedir a la 
inspecció de les dependències de la planta soterrani -2 en data de la present acta. 

 
S’adjunta llistat de repassos generals i per espais per cada planta, on es marquen en color blau les noves incidències 
detectades fruït de la present revisió. 
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PLANTA 4a 
 

3. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
3.1. Mampares 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 09.03.2016 

No acceptada la 
solució inspeccionada

Repàs d’acabat de junta arrodonida per a evitar visibilitat entre despatxos en l’encontre de 
mampara amb pilar inclinat. 09.03.2016 

 

3.2. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de sòcol DM pintat en pilars exempts. 09.03.2016 
Acabat pintat de sòcol de DM en el parament vertical, mitgera amb l’edifici annex, dels 
despatxos 10, 11, 12, i 13. 09.03.2016 
Col·locació de dos caragols de fixació en cadascuna de les plaques inferiors de les 4 
portes de vidre que donen accés al pati interior. 09.03.2016 

 

3.3. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 09.03.2016 

4. REPASSOS PER ESPAIS 
4.1. Despatx 26 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de vinil de nomenclatura de sala. 09.03.2016 
 

4.2. Despatx 19 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 09.03.2016 No acceptada la 

solució inspeccionada
 

4.3. Despatx 13 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 09.03.2016 

No acceptada la 
solució inspeccionada

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 09.03.2016 
 

4.4. Despatx 14 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 09.03.2016 
 

4.5. Espai obert d’oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament de forat executat en paviment que facilita el pas cap al punt de treball. 
09.03.2016 

 

4.6. Despatx H 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 09.03.2016 
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4.7. Despatx G 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 09.03.2016 

 

4.8. Despatx F 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 09.03.2016 

 

4.9. Despatx E 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 09.03.2016 

 

4.10. Despatx C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs de segellat entre vidres de mampara. 09.03.2016 
 

4.11. Despatx B 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de xapa metàl·lica per a donar continuïtat als perfils superior i inferior de 
mampara tallats. 09.03.2016 

No acceptada la 
solució inspeccionada

 

4.12. Office sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de tija flexible de sustentació de lluminària decorativa per element rígid. 
09.03.2016 Es desestima; solució 

anterior col·locada
 

4.13. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de lluminària que hi manca. 09.03.2016 
 

4.14. Espais de neteja nord-est i sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Espai sud-oest; fixació de paviment vora cantonada amb aplacat executat. 09.03.2016 
Espai sud-oest; col·locació de detector despenjat. 09.03.2016 

 
  

236



LLISTAT DE REPASSOS GENERALS 
CLAU: ECO-15219 
Referència LDR160304006.docx 

4/10

PLANTA 3a 
 

5. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
5.1. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de sòcol DM pintat en pilars exempts. 09.03.2016 
Col·locació de dos caragols de fixació en cadascuna de les plaques inferiors de les 4 
portes de vidre que donen accés al pati interior. 09.03.2016 

 

5.2. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 09.03.2016 

 
6. REPASSOS PER ESPAIS 
6.1. Espai obert d’oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust i enrasat de carrils de lluminàries respecte el fals sostre enfront del Despatx G. 
09.03.2016 

 

6.2. Despatx C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Lluminària suspesa no funciona. 09.03.2016 
 

6.3. Espai de neteja sud-oest 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Manca col·locació de placa de fals sostre. 04.03.2016 
 

6.4. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de plaques de fals sostre marcades i/o amb desperfectes. 09.03.2016 
 

6.5. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 09.03.2016 
Repàs d’acabat de brancal i zona de pany de porta condemnada. 09.03.2016 
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PLANTA 1a 
 

7. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
7.1. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 09.03.2016 

 

8. REPASSOS PER ESPAIS 
8.1. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 09.03.2016 

 

8.2. Espai obert oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Tram de vidre de façana esquerdat per fora, vora la finestra utilitzada per a la pujada de 
material d’obra. 11.04.2016 
Ajust i enrasat de carrils de lluminàries respecte el fals sostre enfront de façana sud-est. 
09.03.2016 
Col·locació de sòcol DM pintat en pilars exempts. 09.03.2016 

 

8.3. Sala centraleta 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Resten per ubicar en el fals sostre elements d’instal·lacions. 09.03.2016 
Ajustament de pany de porta de mampara. 09.03.2016 

 

8.4. Magatzem nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’encontre entre paviments vinílic i de moqueta, sota la porta d’accés. 
09.03.2016 
Col·locació de pany de clau a la porta d’accés a l’espai. 09.03.2016 

 

8.5. Circulació manteniment
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Recol·locació de lluminària d’emergència perquè quedi correctament alineada. 
09.03.2016 
Col·locació de marxapeu ceràmic, d’igual color al nou paviment col·locat en planta baixa, 
a la porta d’accés a l’espai d’accés a l’espai des del passadís general de planta. 
09.03.2016 

 

8.6. Espai de neteja nord-est
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Fixació inferior d’abocador i corresponent segellat de la zona. 09.03.2016 
Col·locació d’embellidor de presa d’endoll. 09.03.2016 

 

8.7. Espai neteja cuina 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Execució de l’acabat de l’espai. 09.03.2016 
 

Manca enderroc antiga 
distribució

 

8.8. Zona buffet cuina 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de passadors amb clau a les quatre parts practicables dels mobles de postres 
i amanides. 09.03.2016 
Instal·lació de 2 preses d’aigua i 1 presa de desguàs per a la màquina de cafè de la zona 
de vending. 14.03.2016 
Col·locació de pom a mitja alçada del pany en les fulles corredisses de metacrilat dels 
mobles de postres i amanides per a facilitar-ne el moviment. 09.03.2016 
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8.9. Menjador 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de plaques de de franja de fals sostre vora façana.sud-oest. 09.03.2016 
 
 

8.10. Passadís a zona aules
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajustament de pany de porta d’accés des del menjador. Arranjament de junta de goma. 
09.03.2016 

 

8.11. Circulació zona d’aules
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Neteja i/o substitució de pany de mampara afectat per marques. 09.03.2016 
Col·locació de sòcol DM pintat en pilar exempt. 09.03.2016 

 

8.12. Aula de formació D 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topall rere porta de mampara. 09.03.2016 
Verificació de connexió de projectors. 09.03.2016 

 

8.13. Aula de formació C 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topall rere porta de mampara. 09.03.2016 
 

8.14. Aula de formació B 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de connexió de projectors. 09.03.2016 
 

8.15. Aula de formació A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Verificació de connexió de projectors. 09.03.2016 
 

8.16. Cuina 
 

Repàs: Resolta: 
Sí No

Reparació de polsador d’aixeta de genoll que presenta degoteig d’aigua. 09.03.2016 
Segellat superior del pas instal·lacions de l’armari situat just a l’entrada des de la zona de 
buffet. 09.03.2016 
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PLANTA BAIXA 
 

9. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
9.1. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 09.03.2016 

 
10. REPASSOS PER ESPAIS 
10.1. Local 2 (Nord-est) 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Modificació de situació de tòtem vora la rampa d’accés del local davant del pilar i 
col·locació de tapa en l’antic forat practicat. 09.03.2016 
Col·locació de tapa en el forat practicat al pilar més proper a la sortida de l’edifici. 
09.03.2016 
Disposició de taules d’atenció a l’usuari segons criteris indicats per la DF. 07.03.2016 
Col·locació de senyalística a les divisòries dels llocs de treball amb color blau P279 
corporatiu de l’ATC. 09.03.2016 
Verificació de forats per al pas de cablejat un cop desplaçats el mobiliari i rectificació 
d’aquests segons convingui. 09.03.2016 
Verificació de la ubicació de lluminàries suspeses respecte el mobiliari i rectificació 
d’aquestes segons convingui. 09.03.2016 

 

10.2. Office 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topall rere porta. 09.03.2016 
 

10.3. Pas entre office i despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament d’acabat de la zona de la fulla de porta afectada per la mecanització del pany 
elèctric. 09.03.2016 

 

10.4. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de topall col·locat rere porta. 09.03.2016 
 

10.5. Dispensari 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de barra de cortina estàndard en façana. 09.03.2016 
 

10.6. Sala d’espera dispensari 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs d’acabat, col·locació i pintura, de trapa de registre en fals sostre continu. 
08.03.2016 

 

10.7. Vestíbul general de l’edifici 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament i repàs general de bastiments i/o portes d’armaris de portes corredisses. 
09.03.2016 
Reparació de zones de paviment on estava situat l’antic moble de recepció. 04.03.2016 
Arranjament de retalls de peces de paviment que hi manquen a la zona oculta per les 
portes dels dos nous armaris passats els torns. 09.03.2016 
Substitució de pany de vidre esquerdat de façana de la sortida d’emergència. 11.04.2016 
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10.8. Local 1 (Sud-oest) 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de pany de vidre de façana esquerdat. 11.04.2016 
Resta pendent de col·locació la taula per a omplir formularis. 11.03.2016 
Modificació de situació de tòtems de gestió de cues segons documentació gràfica. 
07.03.2016 
Acabat perquè no es vegi perfil de mampara a la part superior de la paret divisòria entre 
aquest espai i la sala de gravació/subaltern. 08.03.2016 
Verificació del cablejat d’electricitat i veu i dades per a la màquina de fotocopiar a l’espai 
obert d’atenció al públic. 09.03.2016 
Verificació del cablejat d’electricitat i veu i dades per a la màquina de fotocopiar a l’espai 
vora el despatx 1. 09.03.2016 
Verificació de col·locació del moble que allotjarà la màquina de fotocopiar a l’espai obert 
d’atenció al públic. 09.03.2016 
Disposició de taules d’atenció a l’usuari segons criteris indicats per la DF. 07.03.2016 
Col·locació de senyalística a les divisòries dels llocs de treball amb color blau P279 
corporatiu de l’ATC. 09.03.2016 
Verificació de forats per al pas de cablejat un cop desplaçats el mobiliari i rectificació 
d’aquests segons convingui. 09.03.2016 
Verificació de la ubicació de lluminàries suspeses respecte el mobiliari i rectificació 
d’aquestes segons convingui. 09.03.2016 

 

10.9. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Fixació del marxapeu de la porta d’accés. 09.03.2016 
 

10.10. Sala tècnica 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 07.03.2016 

 

10.11. Sala de gravació / subaltern 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de superfície de fals sostre continu en l’encontre d’aquest i el perfil de 
mampara cega i tarja fixa de vidre. 09.03.2016 
Ajust de col·locació del primer difusor d’accés a la sala perquè quedi totalment enrasat 
amb el cel ras. 09.03.2016 

 

10.12. Sala coordinador 1 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de franja superior horitzontal entre fals sostre i mampara divisòria amb la sala 
de gravació/subaltern. 09.03.2016 

 

10.13. Accés serveis generals
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de sòcol DM pintat a tot l’espai. 09.03.2016 
Col·locació de presa d’endoll. 09.03.2016 

 
PLANTA SOTERRANI -1 
 

10.14. Traster 43/44 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament i repàs d’acabat de franja de divisòria enderrocada. 04.03.2016 
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LLISTA DE REPASSOS 07 (substitueix Acta nº6)

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 09.03.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 

- Direcció d’Execució  ×× 

 ×× 

 ×× 
ACSA Obras e Infraestructures SA & 

EMTE SLU UTE Cap d’Obra 

 
Reunits a l’Obra els assistents anteriorment enunciats, es realitza inspecció visual i es confegeix, de forma acordada 
entre les parts, la Llista de Repassos Generals de totes les plantes, que s’entenen necessaris per a la completa 
finalització dels treballs contractats, la qual substitueix al llistat anterior nº 6. 
 

El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a 
cadascuna de les plantes. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a l’estat de 
l’Obra, bé perquè s’estan finalitzant encara tasques o perquè aquestes mateixes estan pendents. 
 

1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Instal·lacions 

Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 

2. ASPECTES NO VERIFICATS 
2.1. Instal·lació de contactors de seguretat 

Manca comprovació dels elements contactors en portes i finestres a totes les plantes. 
2.2. Trasters de planta soterrani -2 

L’Empresa adjudicatària retorna en data d’avui les claus lliurades a la representant de l’ATC el dia 04.03.2016. 
 

S’adjunta llistat de repassos generals i per espais per cada planta, on es marquen en color blau les noves incidències 
detectades fruït de la present revisió. 
 

PLANTA 4a 
 

3. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
3.1. Mampares 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Repàs d’acabat de junta arrodonida per a evitar visibilitat entre despatxos en l’encontre de 
mampara amb pilar inclinat. 11.03.2016 

 

3.2. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Pintat de sòcol DM en pilars exempts. 11.03.2016 
Col·locació de dos caragols de fixació en cadascuna de les plaques inferiors de les 4 
portes de vidre que donen accés al pati interior. 11.03.2016 

 

3.3. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 11.03.2016 
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4. REPASSOS PER ESPAIS 
4.1. Despatx 26 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Substitució de vinil de nomenclatura de sala. 11.03.2016 
 

4.2. Despatx 13 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 11.03.2016 
 

4.3. Despatx 14 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 11.03.2016 
 

4.4. Espai obert d’oficines nord-est 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament de forat executat en paviment que facilita el pas cap al punt de treball. 
11.03.2016 

 

4.5. Despatx H 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 11.03.2016 

 

4.6. Despatx G 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 11.03.2016 

 

4.7. Despatx F 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 11.03.2016 

 

4.8. Despatx E 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Desplaçament del passacables col·locat; des del centre de la sala a vora la paret de 
mampara cega i conseqüent gir de taula. 11.03.2016 

 
PLANTA 3a 
 

5. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
5.1. Paviments i sòcols 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Pintat de sòcol DM en pilars exempts. 11.03.2016 
Col·locació de dos caragols de fixació en cadascuna de les plaques inferiors de les 4 
portes de vidre que donen accés al pati interior. 11.03.2016 

 

5.2. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 11.03.2016 

 

6. REPASSOS PER ESPAIS 
6.1. Despatx C 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Ajustament del mecanisme de la porta de mampara. 11.03.2016 
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6.2. Despatx 1 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Gir de lluminària suspesa sobre taula de reunions rodona segons plànols. 11.03.2016 
 

6.3. Despatx A 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Substitució de plaques de fals sostre marcades i/o amb desperfectes. 11.03.2016 
 

6.4. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Ajust de mampara i/o fals sostre a l’encontre entre aquests dos perquè la junta horitzontal 
sigui d’amplada equidistant en tota la longitud. 11.03.2016 
Repàs d’acabat de brancal i zona de pany de porta condemnada. 11.03.2016 

 
PLANTA 1a 
 

7. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
7.1. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 11.03.2016 

 
8. REPASSOS PER ESPAIS 
8.1. Sala centraleta 
 

Repàs: Resolta: 09.03.2016  
Sí No

Arranjament de forat en fals sostre. 11.03.2016 
Ajustament de pany de porta de mampara. 11.03.2016 

 

8.2. Circulació manteniment
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Col·locació de marxapeu ceràmic, d’igual color al nou paviment col·locat en planta baixa, 
a la porta d’accés a l’espai d’accés a l’espai des del passadís general de planta. 
11.03.2016 

 

8.3. Espai de neteja nord-est
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Repàs general de pintura de la sala. 11.03.2016 
Arranjament de la zona de paviment vora tub d’evacuació d’abocador. 11.03.2016 

 

8.4. Espai neteja cuina 1 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Execució de l’acabat de l’espai. 11.03.2016 
 

Manca enderroc antiga 
distribució

 

8.5. Zona buffet cuina 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Col·locació de passadors amb clau a les dues parts practicables davanteres dels mobles 
de postres i amanides. 11.03.2016 
Arranjament de la zona de cartró-guix afectada per la instal·lació de 2 preses d’aigua per a 
la màquina de cafè de la zona de vending. 11.03.2016 
Col·locació de pom a mitja alçada del pany en les fulles corredisses de metacrilat dels 
mobles de postres i amanides per a facilitar-ne el moviment. 11.03.2016 

 

8.6. Passadís a zona aules
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Ajustament de pany de porta d’accés des del menjador. Arranjament de junta de goma. 
11.03.2016 
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8.7. Circulació zona d’aules
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Neteja de pany de mampara afectat per marques. 11.03.2016 
 

8.8. Aula de formació D 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Col·locació de topall rere porta de mampara. 11.03.2016 
Verificació de connexió de projectors. 11.03.2016 

 

8.9. Aula de formació C 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Col·locació de topall rere porta de mampara. 11.03.2016 
 

8.10. Aula de formació B 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Verificació de connexió de projectors. 11.03.2016 
 

8.11. Aula de formació A 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Verificació de connexió de projectors. 11.03.2016 
 

8.12. Cuina 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Reparació de polsador d’aixeta de genoll que presenta degoteig d’aigua. 11.03.2016 
Segellat superior del pas instal·lacions de l’armari situat just a l’entrada des de la zona de 
buffet. 11.03.2016 

 
PLANTA BAIXA 
 

9. REPASSOS GENERALS A TOTA LA PLANTA
9.1. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 11.03.2016 

 
10. REPASSOS PER ESPAIS 
10.1. Local 2 (Nord-est) 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Disposició de taules d’atenció a l’usuari segons criteris indicats per la DF. 11.03.2016 
Col·locació de senyalística a les divisòries dels llocs de treball amb color blau P279 
corporatiu de l’ATC. 11.03.2016 
Verificació de forats per al pas de cablejat uun cop desplaçat el mobiliari i rectificació 
d’aquests segons convingui. 11.03.2016. (La DE verifica que s’ha iniciat el desmuntatge 
per a desplaçament en data 09.03.2016) 
Verificació de la ubicació de lluminàries suspeses uun cop desplaçat el mobiliari i 
rectificació d’aquestes segons convingui. 11.03.2016. (La DE verifica que s’ha iniciat el 
desmuntatge per a desplaçament en data 09.03.2016) 

 

10.2. Office 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de topall rere porta. 11.03.2016 
 

10.3. Pas entre office i despatx A 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament d’acabat de la zona de la fulla de porta afectada per la mecanització del pany 
elèctric. 11.03.2016 
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10.4. Dispensari 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Col·locació de barra de cortina estàndard en façana. 11.03.2016 
Substitució de topall col·locat rere porta. 11.03.2016 

 

10.5. Sala d’espera dispensari 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Repàs d’acabat, col·locació i pintura, de trapa de registre en fals sostre continu. 
11.03.2016 

 

10.6. Vestíbul general de l’edifici 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament i repàs general de bastiments i/o portes d’armaris de portes corredisses. 
11.03.2016 
Polit de zona reparacions de paviment on estava situat l’antic moble de recepció. 
11.03.2016 
Arranjament de retalls de peces de paviment que hi manquen a la zona oculta per les 
portes dels dos nous armaris passats els torns. 11.03.2016 

 

10.7. Local 1 (Sud-oest) 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Resta pendent de col·locació la taula per a omplir formularis. 11.03.2016 
Acabat perquè no es vegi perfil de mampara a la part superior de la paret divisòria entre 
aquest espai i la sala de gravació/subaltern. 11.03.2016 
Verificació del cablejat d’electricitat i veu i dades per a la màquina de fotocopiar a l’espai 
obert d’atenció al públic. 11.03.2016 
Verificació de col·locació del moble que allotjarà la màquina de fotocopiar a l’espai obert 
d’atenció al públic. 11.03.2016 
Disposició de taules d’atenció a l’usuari segons criteris indicats per la DF. 11.03.2016 
Col·locació de senyalística a les divisòries dels llocs de treball amb color blau P279 
corporatiu de l’ATC. 11.03.2016 
Verificació de forats per al pas de cablejat uun cop desplaçat el mobiliari i rectificació 
d’aquests segons convingui. 11.03.2016 
Verificació de la ubicació de lluminàries suspeses uun cop desplaçat el mobiliari i 
rectificació d’aquestes segons convingui. 11.03.2016 

 

10.8. Sala tècnica 2 
 

Repàs: Resolta:   
Sí No

Col·locació de marxapeu caragolat de xapa metàl·lica secció “Z” en el canvi de paviment 
entre gres i vinílic. 11.03.2016 

 

10.9. Sala de gravació / subaltern 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament de superfície de fals sostre continu en l’encontre d’aquest i el perfil de 
mampara cega i tarja fixa de vidre. 11.03.2016 
Ajust de col·locació del primer difusor d’accés a la sala perquè quedi totalment enrasat 
amb el cel ras. 11.03.2016 

 

10.10. Sala coordinador 1 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament de franja superior horitzontal entre fals sostre i mampara divisòria amb la sala 
de gravació/subaltern. 11.03.2016 

 

10.11. Accés serveis generals
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament de tram de sòcol vora inici inferior de rampa, costat dret. 11.03.2016 
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Assabentats, 
 

DIRECCIÓ D’OBRA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
   
CONTRACTA  
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LLISTA DE REPASSOS 08 (substitueix Acta nº7)

CLAU 
OBRA 

ECO-15219
Obres d’adequació de l’Edifici T, Oficines, al Passeig de la Zona Franca 46 

PROMOTOR Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

DIRECCIÓ D’OBRA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

CONTRACTISTA ACSA Obras e Infraestructures SA & EMTE SLU UTE

COORDINADOR DE SEGURETAT Lluís Aguilar Salvador

DATA 11.03.2016

NOM Assisteix ENTITAT En qualitat de: 

 ×× Agència Tributària de Catalunya Representant 

Eva Soneiro Miranda ×× Direcció General de Patrimoni Tècnic representant 

Carolina Cuevas Martín ×× Infraestructures.cat Tècnic representant 

 ×× 
- Direcció d’Obra 

Miriam Sánchez Carvalho ×× 

 ×× 

- Direcció d’Execució  ×× 

 ×× 

 ×× ACSA Obras e Infraestructures SA & 
EMTE SLU UTE 

Cap d’Obra 

 ×× Tècnic d’instal·lacions 
 
Reunits a l’Obra els assistents anteriorment enunciats, es realitza inspecció visual i es confegeix, de forma acordada 
entre les parts, la Llista de Repassos Generals de totes les plantes, que s’entenen necessaris per a la completa 
finalització dels treballs contractats, la qual substitueix al llistat anterior nº 7. 
 
El present document està estructurat, per una banda, en la definició i localització de les incidències que s’han detectat 
durant les inspeccions, i per l’altra en l’especificació dels repassos de caire general que s’hauran de realitzar a 
cadascuna de les plantes. S’especifiquen també aquells aspectes que no s’han pogut verificar degut a què s’estan 
finalitzant encara tasques. 
 
1. ASPECTES NO VERIFICABLES 
1.1. Instal·lacions 

Els repassos del conjunt d’instal·lacions vénen condicionats per les jornades tècniques dutes a terme pel Laboratori del 
Control de Qualitat, el qual emetrà acta on es detallaran aquells punts que requeriran d’algun tipus d’esmena. 

 
S’adjunta llistat de repassos generals i per espais per cada planta. 
 
2. REPASSOS GENERALS A TOTES LES PLANTES
2.1. Fusteries interiors i Armaris 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament d’acabat de les zones de les fulles de porta afectades per la mecanització de 
panys elèctrics. 14.03.2016 

 
PLANTA 4a 
 

3. REPASSOS PER ESPAIS 
3.1. Despatx 26 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Substitució de vinil de nomenclatura de sala. 14.03.2016 
 

3.2. Despatxos 13 i 14 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament de vinil en el pany de vidre, ja que presenta una rascada. 14.03.2016 
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PLANTA 3a 
 

4. REPASSOS PER ESPAIS 
4.1. Accés directe des de vestíbuls d’ascensors
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Mecanització i col·locació de nou pany elèctric en porta d’accés a espai. 14.03.2016 

 
PLANTA BAIXA 
 

5. REPASSOS PER ESPAIS 
5.1. Local 2 (Nord-est) 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Col·locació de senyalística a les divisòries dels llocs de treball amb color blau P279 
corporatiu de l’ATC. 14.03.2016 
Verificació de forats per al pas de cablejat uun cop desplaçat el mobiliari i rectificació 
d’aquests segons convingui. 14.03.2016 

 

5.2. Pas entre office i despatx A 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Arranjament d’acabat de la zona de la fulla de porta afectada per la mecanització del pany 
elèctric. 14.03.2016 

 

5.3. Dispensari 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Col·locació de barra de cortina. 14.03.2016 
 

5.4. Local 1 (Sud-oest) 
 

Repàs: Resolta:  
Sí No

Resta pendent de col·locació la taula per a omplir formularis. 14.03.2016 
Col·locació de senyalística a les divisòries dels llocs de treball amb color blau P279 
corporatiu de l’ATC. 14.03.2016 
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DGORU011F1 SITUACIÓN Y UBICACIÓN 
DGORA DEFINICIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

DGORA01. PLANTAS GENERALES  DGORA011F1 PLANTAS GENERALES DISTRIBUCIÓN ‐ PS‐2
DGORA011F2 PLANTAS GENERALES DISTRIBUCIÓN ‐ PS‐1
DGORA011F3 PLANTAS GENERALES DISTRIBUCIÓN ‐ PBX
DGORA011F4 PLANTAS GENERALES DISTRIBUCIÓN ‐ P01
DGORA011F5 PLANTAS GENERALES DISTRIBUCIÓN ‐ P03
DGORA011F6 PLANTAS GENERALES DISTRIBUCIÓN ‐ P04

DGORA012F1 PLANTAS GENERALES ACOTACIÓN‐ PS‐2
DGORA012F2 PLANTAS GENERALES ACOTACIÓN ‐ PS‐1
DGORA012F3 PLANTAS GENERALES ACOTACIÓN ‐ PBX
DGORA012F4 PLANTAS GENERALES ACOTACIÓN ‐ P01
DGORA012F5 PLANTAS GENERALES ACOTACIÓN ‐ P03
DGORA012F6 PLANTAS GENERALES ACOTACIÓN ‐ P04

DGORA02. PLANTES COBERTES DGORA021F1 PLANTAS GENERALES DISTRIBUCIÓN ‐ PCOB

DGORA022F1 PLANTAS GENERALES ACOTACIÓN ‐ PCOB
DGORA04. SECCIONS GENERALS DGORA041F1 SECCIONES GENERALES ‐ SECCIÓN LONGITUDINAL

DGORA041F2 SECCIONES GENERALES ‐ SECCIÓN TRANSVERSAL
DGORI SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

DGORI03 EVACUACIÓ DGORI031F1 EVACUACIÓN PS‐2
DGORI031F2 EVACUACIÓN PS‐1
DGORI031F3 EVACUACIÓN PBX
DGORI031F4 EVACUACIÓN P01
DGORI031F5 EVACUACIÓN P03
DGORI031F6 EVACUACIÓN P04

DGOR0 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL

DGOR000 ESTAT ACTUAL
DGOR00001 EA DISTRIBUCIÓ DGOR00001F1 ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ PS‐2

DGOR00001F2 ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ PS‐1
DGOR00001F3 ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ PBX
DGOR00001F4 ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ P01
DGOR00001F5 ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ P03
DGOR00001F6 ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ P04
DGOR00001F7 ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ PCOB

DGOR00002 EA CEL RASOS DGOR00002F1 ESTAT ACTUAL CEL RASOS PBX
DGOR00002F2 ESTAT ACTUAL CEL RASOS P01
DGOR00002F3 ESTAT ACTUAL CEL RASOS P03
DGOR00002F4 ESTAT ACTUAL CEL RASOS P04

DGOR00003 EA CONDUCTES CLIMA DGOR00003F1 ESTAT ACTUAL CONDUCTES CLIMATITZACIÓ PBX
DGOR00003F2 ESTAT ACTUAL CONDUCTES CLIMATITZACIÓP01
DGOR00003F3 ESTAT ACTUAL CONDUCTES CLIMATITZACIÓP03
DGOR00003F4 ESTAT ACTUAL CONDUCTES CLIMATITZACIÓP04

DGOR00004 EA CIRCUITS CLIMA DGOR00004F1 ESTAT ACTUAL CIRCUITS CLIMATITZACIÓ PBX
DGOR00004F2 ESTAT ACTUAL CIRCUITS CLIMATITZACIÓ P01
DGOR00004F3 ESTAT ACTUAL CIRCUITS CLIMATITZACIÓ P03
DGOR00004F4 ESTAT ACTUAL CIRCUITS CLIMATITZACIÓ P04

DGOR00005 EA ILUMINACIÓ DGOR00005F1 ESTAT ACTUAL ILUMINACIÓ PS‐2
DGOR00005F2 ESTAT ACTUAL ILUMINACIÓ PS‐1
DGOR00005F3 ESTAT ACTUAL ILUMINACIÓ  PBX
DGOR00005F4 ESTAT ACTUAL ILUMINACIÓ  P01
DGOR00005F5 ESTAT ACTUAL ILUMINACIÓ P03
DGOR00005F6 ESTAT ACTUAL ILUMINACIÓ  P04

DGOR00006 EA PCI DGOR00006F1 ESTAT ACTUAL PCI PS‐2
DGOR00006F2 ESTAT ACTUAL PCI  PS‐1
DGOR00006F3 ESTAT ACTUAL PCI   PBX
DGOR00006F4 ESTAT ACTUAL PCI   P01
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DGOR00006F5 ESTAT ACTUAL PCI  P03
DGOR00006F6 ESTAT ACTUAL PCI   P04

DGOR00007 EA COORDINACIÓ FT DGOR00007F1 ESTAT ACTUAL COORDINACIÓ CEL RASOS PS‐2
DGOR00007F2 ESTAT ACTUALCOORDINACIÓ CEL RASOS PS‐1
DGOR00007F3 ESTAT ACTUAL COORDINACIÓ CEL RASOS PBX
DGOR00007F4 ESTAT ACTUAL COORDINACIÓ CEL RASOS  P01
DGOR00007F5 ESTAT ACTUAL COORDINACIÓ CEL RASOS P03
DGOR00007F6 ESTAT ACTUAL COORDINACIÓ CEL RASOS P04

DGOR001 TREBALLS PREVIS DGOR0011F1 ENDERROCS PS‐2
DGOR0011F2 ENDERROCS PS‐1
DGOR0011F3 ENDERROCS PBX
DGOR0011F4 ENDERROCS P01
DGOR0011F5 ENDERROCS P03
DGOR0011F6 ENDERROCS P04

DGOR2 SISTEMA ESTRUCTURAL
DGOR202 ESTRUCTURA DGOR202F1 REFORÇ ESTRUCTURAL (subestructura arxius compactes P03‐p04)

DGOR4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
INTERIOR I D'ACABATS INTERIORS
DGOR401 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL

DGOR4011 PARETS, ENVANS I ELEMENTS 
DIVISORIS DGOR4011F1 DIVISIONS INTERIORS PS‐2

DGOR4011F2 DIVISIONS INTERIORS PS‐1
DGOR4011F3 DIVISIONS INTERIORS PBX
DGOR4011F4 DIVISIONS INTERIORS P01
DGOR4011F5 DIVISIONS INTERIORS P03
DGOR4011F6 DIVISIONS INTERIORS P04
DGOR4011F7 DIVISIONS INTERIORS PCOB

DGOR4012 FUSTERIA INTERIORS DGOR4012F1 FUSTERIES INTERIORS PS‐2
DGOR4012F2 FUSTERIES INTERIORS PS‐1
DGOR4012F3 FUSTERIESINTERIORS PBX
DGOR4012F4 FUSTERIES INTERIORS P01
DGOR4012F5 FUSTERIESINTERIORS P03
DGOR4012F6 FUSTERIES INTERIORS P04
DGOR4012F7 ESCANDALL I
DGOR4012F8 ESCANDALL II
DGOR4012F9 ESCANADALL III
DGOR4012F10 ESCANADALL IV
DGOR4012F11 DETALL MAMPARA P04

DGOR4014 REVESTIMENTS VERTICALS  
INTERIORS DGOR4014F1 REVESTIMENTS VERTICALS  INTERIORS PBX

DGOR4014F2 REVESTIMENTS VERTICALS  INTERIORS P01
DGOR4014F3 REVESTIMENTS VERTICALS  INTERIORS P03
DGOR4014F4 REVESTIMENTS VERTICALS  INTERIORS P04

DGOR4015 SECCIONS INTERIORS DGOR4015F1 SECCIÓ LOCAL 1 PBX
DGOR4015F2 SECCIÓ LOCAL 2 PBX
DGOR4015F3 SECCIÓ DETALL P01
DGOR4015F4 SECCIÓ DETALL P03
DGOR4015F5 SECCIÓ DETALL P04
DGOR4015F6 PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ BANYS PLBX
DGOR4015F7 PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ BANYS FEMENINS
DGOR4015F8 PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ BANYS MASCULINS

DGOR402 COMPARTIMENTACIÓ 
HORITZONTAL
DGOR4021 CEL RASOS DGOR4021F1 CEL RASOS PBX

DGOR4021F2 CEL RASOS P01
DGOR4021F3 CEL RASOS P03
DGOR4021F4 CEL RASOS P04

DGOR4022 PAVIMENTS DGOR4022F1 PAVIMENTS PBX
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DGOR4022F2 PAVIMENTS P01
DGOR4022F3 PAVIMENTS P03
DGOR4022F4 PAVIMENTS P04

DGOR5 SISTEMA DE CONDIONAMENTS I 
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
DGOR503 INSTAL.LACIÓ  D'AIGUA
DGOR5031 INSTAL.LACIÓ  D'AIGUA DGOR5031F1 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA PLBX I

DGOR5031F2 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA PLBX II
DGOR5031F3 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA P01 I
DGOR5031F4 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA P01 II
DGOR5031F5 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA P03 I
DGOR5031F6 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA P03 II 
DGOR5031F7 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA P04 I
DGOR5031F6 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA P04 II

DGOR505 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES
DGOR5035 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

DGOR5051F1 CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ PBX
DGOR5051F2 CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ P01
DGOR5051F3 CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ P03
DGOR5051F4 CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ P04

DGOR5052F1 CIRCUITS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ PBX
DGOR5052F2 CIRCUITS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ P01
DGOR5052F3 CIRCUITS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ P03
DGOR5052F4 CIRCUITS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ P04

DGOR5053F1 INSTAL. DE HUMECTACIÓ PBX
DGOR5053F2 INSTAL. DE HUMECTACIÓ P01
DGOR5053F3 INSTAL. DE HUMECTACIÓ P03
DGOR5053F4 INSTAL. DE HUMECTACIÓ P04
DGOR5053F5 ESQUEMA DE PRINCIPI INSTAL. DE HUMECTACIÓ

DGOR508 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

DGOR5081 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
DGOR5081F1 ELECTRICITAT, VEU I DADES PBX
DGOR5081F2 ELECTRICITAT, VEU I DADES P01
DGOR5081F3 ELECTRICITAT, VEU I DADES P03
DGOR5081F4 ELECTRICITAT, VEU I DADES P04
DGOR5081F5 ELECTRICITAT, VEU I DADES PCOB
DGOR5081F6 ESQUEMA ARQ.ELÈCTRICA
DGOR5081F7 ESQUEMA ARQ.COMUNICACIONS

DGOR5083 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
DGOR5083F1 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CIRCUITS ‐ PBX
DGOR5083F2 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CIRCUITS ‐  P01
DGOR5083F3 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CIRCUITS ‐  P03
DGOR5083F4 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CIRCUITS ‐  P04

DGOR5084 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
DGOR5084F1 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CANALITZACIONS ‐ PBX
DGOR5084F2 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CANALITZACIONS ‐  P01
DGOR5084F3 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CANALITZACIONS ‐  P03
DGOR5084F4 ELECTRICITAT, VEU I DADES ‐ CANALITZACIONS ‐  P04

DGOR5085 ESQUEMES ELÈCTRICS  DGOR5085F1 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ PBX ‐ I
DGOR5085F2 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ PBX ‐ II
DGOR5085F3 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ PBX ‐ I
DGOR5085F4 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ PBX ‐ II
DGOR5085F5 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P01 ‐ I
DGOR5085F6 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P01 ‐ II
DGOR5085F7 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P02 ‐ I
DGOR5085F8 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P03 ‐ I
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DGOR5085F9 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P03 ‐ II
DGOR5085F10 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P03 ‐ III
DGOR5085F11 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P03 ‐ IV
DGOR5085F12 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P03 ‐ V
DGOR5085F13 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P04 ‐ I
DGOR5085F14 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P04 ‐ II
DGOR5085F15 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P04 ‐ III
DGOR5085F16 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P04 ‐ IV
DGOR5085F17 ESQUEMES ELÈCTRICS ‐ P04 ‐ V

DGOR509 INSTAL.LACIONS 
D'IL.LUMINACIÓ
DGOR5091 INSTAL.LACIONS 
D'IL.LUMINACIÓ DGOR5091F1 INSTAL. IL.LUMINACIÓ PS‐2

DGOR5091F2 INSTAL. IL.LUMINACIÓ PS‐1
DGOR5091F3 INSTAL. IL.LUMINACIÓ PBX
DGOR5091F4 INSTAL. IL.LUMINACIÓ P01
DGOR5091F5 INSTAL. IL.LUMINACIÓ P03
DGOR5091F6 INSTAL. IL.LUMINACIÓ P04

DGOR512 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDI
DGOR5121 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDI DGOR5121F1 INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI PS‐2

DGOR5121F2 INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI PS‐1
DGOR5121F3 INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI PBX
DGOR5121F4 INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI P01
DGOR5121F5 INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI P03
DGOR5121F6 INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI P04

DGOR5122 SENYALÈTICA DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDI DGOR5122F1 SENYALÈTICA EVAQUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDI PS‐2

DGOR5122F2 SENYALÈTICA EVAQUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDI PS‐1
DGOR5122F3 SENYALÈTICA EVAQUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDI PBX
DGOR5122F4 SENYALÈTICA EVAQUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDI P01
DGOR5122F5 SENYALÈTICA EVAQUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDI P03
DGOR5122F6 SENYALÈTICA EVAQUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDI P04

DGOR514 ALTRES INSTAL.LACIONS DE 
PROTECCIÓ I SEGURETAT
DGOR5141 ALTRES INSTAL.LACIONS DE 
PROTECCIÓ I SEGURETAT DGOR5141F1 INSTAL.PROTECCIÓ I SEGURETAT PS‐2

DGOR5141F2 INSTAL.PROTECCIÓ I SEGURETAT PS‐1
DGOR5141F3 INSTAL.PROTECCIÓ I SEGURETAT PBX
DGOR5141F4 INSTAL.PROTECCIÓ I SEGURETAT P01
DGOR5141F5 INSTAL.PROTECCIÓ I SEGURETAT P03
DGOR5141F6 INSTAL.PROTECCIÓ I SEGURETAT P04

DGOR517 COORDINACIÓ DE CEL RASOS

DGOR5171 COORDINACIÓ DE CEL RASOS
DGOR5171F1 COORDINACIÓ DE CEL RASOS PBX
DGOR5171F2 COORDINACIÓ DE CEL RASOS P01
DGOR5171F3 COORDINACIÓ DE CEL RASOS P03
DGOR5171F4 COORDINACIÓ DE CEL RASOS P04

DGOR6 EQUIPAMENT
DGOR601 MOSTRADOR VESTÍBUL DGOR601F1 IMPLANTACIÓ

DGOR601F2 ALÇATS ISECCIONS
DGOR601F3 SECCIONS

DGOR602 ZONA PAUSA CAFÈ DGOR602F1 DETALL ZONA PAUSA CAFÈ PBX
DGOR602F2 DETALL ZONA PAUSA P01 ‐ I
DGOR602F3 DETALL ZONA PAUSA P01 ‐ II
DGOR602F4 DETALL ZONA PAUSA P03 ‐ P04

DGOR603 CUINA DGOR603F1 DETALL CUINA P01
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DGOR604 ARMARIS DGOR604F1 ARMARI "ROPERO‐GUARDAROPIA"
DGOR604F2 DETALL PREMARC GUARDAROPIA
DGOR604F3 DETALL ARMARI BIE

DGOR605 SALA POLIVALENT DGOR605F1 DETALL TARIMA SALA POLIVALENT P01
DGOR606 MOSTRADOR PLBJ DGOR606F1 DETALL MOBLE MOSTRADOR PL.BX
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EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

4) 

4) 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIWBOLOGIA 11 

.. ORIGEIJ OE EVACUACIOIJ 

~ ~ 
OISTAt<JCIA DE ORICEN DE EVACUACitt~ A 

~~ ·~m IISTAIJCIA OE ORIGEN DE EVACUACIÓN A REC. 

• m ALlERI'JA 11VO 

t=1 4=t VIA DE EVACUAODt~ A SALIDA DE PLAt~TA (Mol(, SCJm) 

t=l» t=l SENTIDO DE EVACUAODr~ 

c.=a t=l» SALIDA. Flf~AL Et~ \IIA DE EVACUACION 

RF-120 

I<F-90 

RF-&Ct 

RF-4~ 

RF-30 

11 SECTOR 1 USO 1 PLANTA 1 ,...C.R~~I9'1-,,.I SUPERFICIE 11 

SECTOR 1 A0t.llt.JISTRA11VO •• 2463.~0 m& 

SECTOR 2 ARCHIVO. MÓDULO t •• EJ-90 J El 6D-C5 .38.40 m• 

SECTOR ) ARCHIVO. MdCJULO 2 •• EJ-90 J El SD-C5 36.40 m• 

SECTOR 4 SALA l'Eil'UCA PLANTA, MODULO 1 •• EJ-90 J El ~D-C5 9,90 m• 

SECTOR ~ SAJ..A ltCI'JICA PLAt~TA. MÓDULO 2 •• D-90 } D &D-C5 9,4l0 Ml 

SECTOR 6 ADMif.,l$1ftA11VO P3 2463.50 m' 

SECTOR 7 AACHI"'l, MODULO 1 P3 EJ-90 J El 6D-C5 .36.40 m• 

SECTOR 8 ARCHIVO, M60ULO 2 ., EJ-90 J El SD-C5 .36.40 Ml 

SECTOR SI SALA TtetUCA PLANTA, t.IÓOULO 1 P3 EJ-90 J El ~I>-C5 9,90 m• 

SECTOR 10 SALA. Ttei'JIC&. PLAfJTA. MÓDULO 2 P3 D-90 } D &D-C5 9,90 m• 

SECTOR 11 .bDMiriiSTRA11VO/M..TERriA11VO P1 1.22'9,e,., m1 

SECTOR 12 COCitJA P1 El-120 1 El 6D-C5 2&85 MI 

SECmR 13 SALA ltCrJICA PI EJ-90 J El SD-C5 !>,70 m• 

SECTOR 14 ADMINISTRA11VO PB 5.3&,00 M& 

SECTOR 15 SALA Ttr.tUCA PLANTA, MóDULO 1 PB D-90 } D &o-C5 10,07 m: 

SECTOR 16 ESCALERAS Y 't,ESTIBULOS PREVIOS PB El-120 1 El 6D-C5 19,30 m• 

SECTOR 17 ADt.llt.JISTRA.llVO PB 514,00 rrt 

SECmR 18 s.&J..A ttCI'JICA PRII'JOPAL PB EJ-90 J El SD-C5 32,78 m• 

SECTOR 19 ESCALERAS Y \.ESTIBULOS PRE'v1CS PB El-120 1 El 61>-C5 19,30 m• 

SECT<R 20 lRASTERO 1 PSOT-1 D-90 } D 45-C5 23.50 Ml 

SECTOR 21 TRASTERO 2 PSDT-1 EJ-90 J El 4:>-C5 20,80 ma 

SECTOR :!.2 TRASTERO .3 PSDT-1 EJ-90 J El 4:>-C5 9,80 m• 

SEX;TOR 2.3 lRASTEitD 4 PSOT-2 EJ-90 J El 45-C5 .32,00 m' 

SECTOR 24 TRASTERO 5 PSOT-2 EJ-90 J El 45-C5 .32.00 m' 

SECT<R 25 TRASTERO 6 PSOT-2 D-90} D 4~C5 .3~20 m: 

SECTOR 26 TRASTERO 7 PSOT-2 EJ-90 J El 4:>-C5 ~2,SO Ml 

SECTCR 27 TRASTERO 8 PSOT-2 EJ-90 J El 4:>-C5 27.5D m• 

SEX;TOR 2B TRASTERO ta PSOT-2 EJ-90 J El 45-C5 27.50 m• 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 EJ-90 J El 45-C5 20.80 m• 

SECTOR 3D TRASTERO 11 PSOT-2 D-90} D 4~C5 9,80 m: 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

SEGUIIDAD EN CASO DE: tiCENDIO 
SECroRE:S INc:EtiDIO, OC:UPAQON, EVAC:UACieN 

PLNITA SIITNIO -2 

IDBEACIIEMt 
OOORIOlln 

CWift.l.O 
DCOR.I 



EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

o o 

cJ[) 

cJÚ 

DE IWS<II~t; 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIWBOLOGIA 11 

.. ORIGEr~ DE EVACUACIOt~ 

~ ~ 
DISTAt.JCIA DE ORICEI'J DE EVACUACitt~ A 

~~ .~m lliSTAI<CIA DE ORICE" DE EVACUACIÓN A REC. 

• m ALlERI'JA 11VO 

t=1 4=t VIA DE EVAGUAOOr.J A SALIDA DE PLAt.JTA (Mol(, 50m) 

t=l» t=l SEI'JTIOO OE EVACUAOOr~ 

c.=a t=l» SALIDA Flt~AL EtJ \IIA DE EVACUACICN 

RF-120 

I<F-90 

RF-&Ct 

RF-4~ 

RF-30 

11 SECTOR 1 USO 1 PLANTA 1 ,..l.Rf~111-, .. l SUPERFICIE 11 

SECTOR 1 AOt.llt.JISTRAlliJO •• 24&3,~ ,.,a 

SECT~ 2 ARCHIVO. MÓDULO t •• El-90 / El 60-C5 .38,40 m• 

SECTOR ~ ARGHI'W. MdoULO 2 P4 El-90 / El SO-C5 .38.40 m• 

SECTOR 4 SALA ltCtUCA PLANTA, MODULO 1 •• El-90 / El M-C5 9,90 m: 

SECTOR ~ s.AJ..A ltti'JICA PLAt.JTA. MÓDULO Z •• El-90 J El ~o-~ 9/:10 Ml 

SECTOR 6 A0Mif41STRA11VO P3 2483,50 m' 

SECTCR 7 AACHI"ll, MÓDULO 1 P3 El-90 / El 60-C5 .36,40 M"' 

SECTCR 8 ARCHIVO, M60ULO 2 P3 El-90 J El 50-C5 .36,40 MI 

SECTOR SI SALJo. TtctUCA PLANTA, U60ULO 1 P3 El-90 J El M-C5 ~.90 m• 

SECTOR ID SALA 'RX:I'JICA PLAtJTA. MÓDULO 2 P3 El-90 J D &o-es 9.90 m• 

SECTOR 11 /IDMiriiSTRA11VO/ALTERriA11VO PI 1.229,as m• 

SECTOR 12 Ccx::ltJA PI El-120 1 El 6D-C5 2&.85 MI 

SECmR 13 SALA T!CIJICA PI El-90 / El SO-C5 5.70 m• 

SEClOR 14 AOMit<JISTRAll\10 PB 538,06 M a 

SECTOR 15 SALA Ttr.tUCA PLANTA, t.t6DULO 1 PB Et-9o J D &o-es 10,07 rttl 

SECTOR 1& ESCALERAS Y 't,ESTI9ULOS PREVIOS PB El-120 1 El 6D-C5 19,JO m• 

SECTOR 17 A0t.llr.JISTRA11VO PB 514,00 rrt 

SECmR 18 SALA ttCI'JICA PRII'JOPAL •• El-90 J El SO-C5 32.78 m• 

SECTOR 19 ESCALERAS Y \.ESTIBULOS PREVIOS PB El-120 1 El 6D-CS 19,30 m• 

SECTOR 20 lRASlERO 1 PSOT-1 El-90 ) D 45-es 23.!:10 Ml 

SECTOR 21 lRASTERO 2 PSOT-1 El-90 1 El 45-c.<; 20.80 mJ 

SECT~ 2.2 lRASTERO .3 PSOT-1 El-90 J El 45-~ ~80 m• 

SE(;~ 2.3 lRASTERO 4 P~-2 El-90 J El 45-C5 32.00 m' 

SECTOR 24 TRASTERO 5 PSOT-2 El-90 J El 45-C5 .32.00 m • 

SECTOR 25 TRASTERO 6 PSOT-2 El-90 ) D 45-C.S .32.,20 Ml 

SECTOR 26 lRASTERO 7 PSOT-2 El-90 J El 45-~ ~2.~0 mt 

SECTc:A 27 lRASTERO S PSOT-2 El-90 J El 45-~ 27.~0 m• 

SECTCfi 2B TRASTERO ta P~-2 El-SO J El 45-~ Z7,tl0 m• 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 EI-QO J El 45-C5 20,1!10 m• 

SECTOR~ TRASTERO 11 PSOT-2 El-90 ) D 45-C.S 0,80 m: 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

SEGUIIDAD EN CASO DE: tiCENDIO 
SECroRE:S INCEI'IOIO, OC:UPAQON, EVAC:UACieN 

PINITA S6TIIN0-1 

IDBEACIIEMt 
DCOAI031F2 

CWift.l.O 
DCOR.I 
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EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, Sll\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

IIIUMtll 
1U1at 

CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEK FALCONES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 SIWBOLOGIA 11 

.. ORIGEIJ OE EVACUACIOIJ 

~ ~ 
OISTAt<JCIA DE ORICEN DE EVACUACitt~ A 

~~ -~m IISTAI<CIA OE ORIGEN DE EVACUACIÓN A REC. 

• m ALlERI'JA nvo 
t=1 4=t VIA DE EVAGUAOOt~ A SALIDA DE PL.At~TA (Mol(, SCJm) 

t=l» t=l SENTIDO DE EVACUAOOr~ 

c.=a t=l» SALIDA Flf~AL EtJ \IIA DE EVACUACICl'J 

RF-120 

I<F-90 

RF-&Ct 

RF-4~ 

RF-30 

11 SECTOR 1 USO 1 PLANTA 1 ,...C.R~~I9'1-,,.I SUPERFICIE 11 

SECTOR 1 AOt.llt.JISTRATIVO P4 2463.~0 m& 

SECTOR 2 ARCHIVO. MÓDULO 1 P4 El-SO J El 6D-C5 .38,40 m• 

SECTOR ) ARCHIVO. MdoULO 2 P4 EJ-90 J El SD-C5 .38.40 m• 

SECTOR 4 SALA ltCtUCA PLANTA, MODULO 1 P4 EJ-90 J El ~D-C5 9,90 m .e 

SECTOR ~ SAJ..A ltCI'JICA Pl..At~TA. MÓDULO 2 P4 EJ-90 J El &r:>-C5 9,4l0 Ml 

SECTOR 6 A0Mif.,I$1RA11VO P3 2463.50 m' 

SECTOR 7 ARGHI"'l, MÓDULO 1 P3 EJ-90 J El 6D-C5 .36.40 m" 

SECTOR 8 ARCHIVO, M60ULO 2 ., EJ-90 J El SD-C5 .36,40 M' 

SECTOR SI SALJo. TtCtUCA PLANTA, t.IÓOULO 1 P3 EJ-90 J El ~I>-C5 9,90 mJ 

SECTOR 10 ~ ltCI'JIC&. PLAtJTA. MÓDULO 2 P3 D-90 } D &D-C5 9,90 mJ 

SECTOR 11 .bDMiriiSTRATIVO/M..TEAriATIVO P1 1.22'9,65 mt 

SECTOR 12 COCitJA P1 El-120 J El 6G-C5 2&85 ,.... 

SECmR 13 SALA ltCIJICA ., EJ-90 J El SD-C5 !>,70 mJ 

SEClOR 14 AOMit<JISTRATIVO PB 5.3&.00 fl'l& 

SECTOR 1~ SALA Ttr.tUCA PLANTA, MODULO 1 PB D-90 } D &D-C5 10,07 mt 

SECTOR 1& ESCALERAS Y 't,ESTIBULOS PREVIOS PB Ei-120 / El 6D-G5 19,30 m• 

SECTOR 17 ADt.llt.JISTRA.TIVO PB 514,00 "' 

SECmR 18 S&J..A ttCI'JICA PRII'JOPAL •• EJ-90 J El SD-C5 32,78 m• 

SECTOR 19 ESCALERAS Y \.ESTIBULOS PRE'v'ICS PB El-120 J El 61>-C5 19,30 m" 

SECT<R 20 lRASTERO 1 PSDT-1 D-90 } D 45-C5 23.50 fl'll 

SECTOR 21 TRASTERO 2 PSDT-1 EJ-90 J El 4:;-C5 20,80 ma 

SECTOR :!.2 TRASTERO .3 PSDT-1 EJ-90 J El 4!;-C5 9,80 mJ 

SEX;TOR 2.3 lRASTEitO 4 PSOT-2 EJ-90 J El 45,-C5 32,00 m' 

SECTOR 24 TRASTERO 5 PSOT-2 EJ-QO J El 4!>-C5 .32.00 m~ 

SECT<R 25 TRASTERO 6 PSOT-2 D-90 } D 45-C5 .3~20 ,...: 

SECTOR 26 TRASTERO 7 PSOT-2 EJ-90 J El 4:;-C5 ~2,50 mt 

SEeTc:A: 27 TRASTERO 8 PSOT-2 EJ-90 J El 4!;-C5 27.50 m1 

SEX;TOR :rB TRASTERO ta PSOT-2 El-SO J El 4!;-C5 27.50 m1 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 EJ-QO J El 4!>-C5 20.80 m• 

SECT<R 3D TRASTERO 11 PSOT-2 D-90 } D 45-C5 9,80 m: 

o 3.125 8.25 
IICIIatE DIL l'lMCt 

SEGUIIDAD EN CASO DE: tiCENDIO 
SECroRE:S INc:EtiOIO, OCUPAQON, EVACUACieN 

PUNTA-

IDBEACIIEMt 
DCOAI031FJ 

CWift.l.O 
DCOR.I 
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EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIWBOLOGIA 11 

.. ORIGEIJ DE EVACUACIOIJ 

~ ~ 
OISTAt<JCIA DE ORICEN DE EVACUACitt~ A 

~~ -~m IISTAIJCIA DE ORIGEN DE EVACUACIÓN A REC. 

• m ALlERI'JA nvo 
t=1 4=t VIA DE EVAGUAOOt~ A SALIDA DE PLAt~TA (Mol(, 50m) 

t=l» t=l SENTIDO DE EVACUAOOr~ 

c.=a t=l» SALIDA Flf~AL EtJ \IIA DE EVACUACICN 

RF-120 

I<F-90 

RF-&Ct 

RF-4~ 

RF-30 

11 SECTOR 1 USO 1 PLANTA 1 ,..l.Rf~19'1.. .. 1 SUPERFICIE 11 

SECTOR 1 AOt.llt.JISTRATIVO P< 24&3.50 m& 

SECTOR 2 ARCHIVO. MÓDULO 1 P< El-90 J El 60-C5 .38,40 m• 

SECTOR 3 ARCHIVO. MdoULO 2 P4 El-90 / El SO-C5 .38.40 m• 

SECTOR 4 SALA ltCtUCA PLANTA, MODULO 1 P< El-90 /El M-C5 9,90 m: 

SECTOR ~ SAJ..A ltCI'JICA PLAt~TA. MÓDULO 2 P< El-90 J El ~D-C5 9,4l0 Ml 

SECTOR 6 A0Mif41$1RATIVO P3 2463.50 ma 

SECTOR 7 AAGHI"ll, MODULO 1 P3 El-90 J El 60-C5 .36.40 m• 

SECTOR 8 ARCHIVO, M60ULO 2 P3 El-90 / El SD-C5 .36,40 MI 

SECTOR SI SALJo. TtctUCA PLANTA, U60ULO 1 P3 El-90 /El M-C5 9,90 m• 

SECTOR 10 ~ Ttci'JICA PLAtJTA. MÓDULO 2 P3 D-9o J D &o-es 9,90 m• 

SECTOR 11 /IDMiriiSTRATIVO/ALTERriATIVO P1 1.229,65 mt 

SECTOR 12 COCitJA P1 El-120 1 El 6D-C5 2&85 M• 

SECmR 13 SALA T!CIJICA PI El-90 / El SD-C5 5,70 m• 

SEClOR 14 AOMit<JISTRATIVO PB 538,00 M a 

SECTOR 15 SALA Ttr.tUCA PLANTA, t.t6DULO 1 PB D-90 ) D &0-CS 10,07 m: 

SECTOR 1& ESCALERAS Y 't,ESTIBULOS PREVIOS PB El-120 1 El 6D-C5 19,;,Q m• 

SECTOR 17 AOt.llt.JISTRA.TIVO PB 514,00 rrt 

SECmR 18 SAJ..A ttCI'JICA PRII'JOPAL •• El-90 / El SD-C5 32,78 m• 

SECTOR 19 ESCALERAS Y \.ESTIBULOS PRE'v'ICS PB El-120 J El 6!>-C~ 19,30 m• 

SECT<R 20 lRASlERO 1 PSDT-1 D-90 ) D 45-CS 23.50 Ml 

SECTOR 21 TRASTERO 2 PSDT-1 El-90 J El 4:;-C5 20,80 m' 

SECTOR :!2 TRASTERO .3 PSDT-1 El-90 J El 45-C5 9,80 m• 

Srx;TOR 2.3 lRASTEitO 4 P~T-2 El-90 J El 45-C5 32,00 m a 

SECTOR 24 TRASTERO 5 PSOT-2 El-90 J El 45-C5 .32.00 m' 

SECT<R 25 TRASTERO 6 PSOT-2 D-90 ) D 45-CS .3~20 Ml 

SECTOR 26 TRASTERO 7 PSOT-2 El-90 J El 4:;-C5 ~2,50 mt 

SEeTc:A: 27 TRASTERO 8 PSOT-2 El-90 J El 45-C5 27.50 m• 

Srx;TOR 2B TRASTERO ta P~T-2 El-SO J El 45-C5 27,50 m• 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 El-90 J El 45-C5 20.80 m• 

SECT<R 3D TRASTERO 11 PSOT-2 D-90 ) D 45-CS 9,é0 m: 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

SEGUIIDAD EN CASO DE: tiCENDIO 
SECroRES INc:EtiOIO, OC:UPAQON, EVAC:UACieN 

PUNTAI'MIIliA 

IDBEACIIEMt 
DOORI031F4 

CWift.l.O 
DCOR.I 
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EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, Sll\JADO EN EL PASEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEK FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIWBOLOGIA 11 

.. ORIGEr~ DE EVACUACIOt~ 

~ ~ 
DISTAt.JCIA DE ORICEI'J DE EVACUACitt~ A 

~~ -~m lliSTAI<CIA DE ORICEI'I DE EVACUACIÓN A REC. 

• m AllERI'JA 11VO 

t=1 4=t VIA DE EVAGUAOOr.J A SALIDA DE PLAt.JTA (Mol(, 50m) 

t=l» t=l SEI'JTIOO DE EVACUAOOr~ 

c.=a t=l» SALIDA Flf~AL EtJ \IIA DE EVACUACICN 

RF-120 

I<F-90 

RF-&Ct 

RF-4~ 

RF-30 

11 SECTOR 1 USO 1 PLANTA 1 ,..l.Rf~111-, .. l SUPERFICIE 11 

SECTOR 1 AOt.llt.JISTRA.TIIJO •• 24&3,~ ,.,a 

SECTOR 2 ARCHIVO. MÓDULO 1 •• El-90 / El 60-C5 .38,40 m• 

SECTOR ~ ARCHI'W. MdoULO 2 •• El-90 / El SO-C5 .38.40 m• 

SECTOR 4 SALA ltCtUCA PLANTA, MODULO 1 •• El-90 / El M-C5 9,90 m: 

SECTOR ~ s.AJ..A ltti'JICA PLAt~TA. MÓDULO Z •• El-90 / El ~O-C5 9/:10 Ml 

SECTOR 6 A0Mif41STRATIVO P3 2483,50 m' 

SECTCR 7 AACHI"ll, MÓDULO 1 P3 El-90 / El 60-C5 .36,40 M"' 

SECTCR 8 ARCHIVO, M60ULO 2 P3 El-90 J El SO-C5 .36,40 MI 

SECTOR SI SALJo. TtctUCA PLANTA, U60ULO 1 P3 El-90 J El M-C5 ~.90 m• 

SECTOR 10 SALA 'RX:r-JICA PLAtJTA. MÓDULO 2 P3 El-90 J D &o-es 9.90 m• 

SECTOR 11 /IDMiriiSTRATIVO/ALTERriATIVO P1 1.229,as m• 

SECTOR 12 Ccx::ltJA P1 El-120 1 El 6D-C5 2&.85 MI 

SECmR 13 SALA T!CIJICA ., El-90 / El SO-C5 5.70 m• 

SEClOR 14 AOMit<JISTRATI\10 PB 538,06 M a 

SECTOR 15 SALA Ttr.tUCA PLANTA, t.t6DULO 1 PB El-90 J D &o-es 10,07 rttl 

SECTOR 1& ESCALERAS Y 't,ESTI9ULOS PREVIOS PB El-120 1 El 6D-C5 19,JO m• 

SECTOR 17 AOt.llt.JISTRA.TIVO •• 514,00 rrt 

SECmR 18 SALA ttCI'JICA PRII'JOPAL •• El-90 J El 50-C5 .32.78 m• 

SECTOR 19 ESCALERAS Y \.ESTIBULOS PREVIOS PB El-120 1 El 6D-CS 19,30 m• 

SECTOR 20 lRASlERO 1 PSOT-1 El-90 ) D 45-es 23.!:10 Ml 

SECTOR 21 TRASTERO 2 PSOT-1 El-90 1 El 45-c."; 20.80 m• 

SECTOR 2.2 lRASTERO .3 PSOT-1 El-90 J El 45-C.S ~80 m• 

SE(;~ 2.3 lRASTERO 4 P~-2 El-90 J El 45-C5 .32.00 m' 

SECTOR 24 TRASTERO 5 PSOT-2 El-90 J El 45-C5 .32.00 m • 

SECTOR 25 TRASTERO 6 PSOT-2 El-90 ) D 45-C.S .32.,20 Ml 

SECTOR 26 TRASTERO 7 PSOT-2 El-90 J El 45-c."; ~2.~0 mt 

SECTc:A 27 lRASTERO S PSOT-2 El-90 J El 45-C.S 27.~0 m• 

SECTCfi 2B TRASTERO ta P~-2 El-SO J El 45-C.S Z7,tl0 m• 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 El-90 J El 45-C5 20.1!10 m• 

SECTOR :lO TRASTERO 11 PSOT-2 El-90 ) D 45-C.S 0,80 m: 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWhl.l.O o 3.125 8.25 
SEGUIIDAD EN CASO DE: tiCENDIO 

SECroRES INCEI'IOIO, OC:UPAQON, EVAC:UACieN 
PLAIITA'IDC&IIA 

ID8E ACitEMt 1 DCDR.I 
DCDRI031F5 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIWBOLOGIA 11 

.. DRIGEIJ DE EVACUACIOIJ 

~ ~ 
OISTAt<JCIA DE ORICEN DE EVACUACitt~ A 

~~ .~m IISTAIJCIA DE ORIGEN DE EVACUACIÓN A REC. 

• m ALlERI'JA nvo 
t=1 4=t VIA DE EVAGUAOOt~ A SALIDA DE PL.At~TA (Mol(, 50m) 

t=l» t=l SENTIDO DE EVACUAOOr~ 

c.=a t=l» SALIDA Flf~AL EtJ \IIA DE EVACUACICN 

RF-120 

RF-90 

RF-&Ct 

RF-4~ 

RF-30 

11 SECTOR 1 USO 1 PLANTA 1 ,..l.Rf~19'1.. .. 1 SUPERFICIE 11 

SECTOR 1 AOt.llt.JISTRATIIJO P4 24&3.50 ,.,a 

SECTOR 2 ARCHIVO. MÓDULO 1 •• EI-9D J El 60-C5 .38,40 m• 

SECTOR ) ARCHIVO. MdoULO 2 P4 El-90 / El SO-C5 .38.40 m• 

SECTOR 4 SALA ltCtUCA PLANTA, MODULO 1 P4 El-90 /El M-C5 9,90 m: 

SECTOR ~ SAJ..A ltCI'JICA PLAt~TA. MÓDULO Z P4 El-90 J El ~D-C5 9,~0 Ml 

SECTOR 6 A0Mif41$1RATIVO P3 2463.50 ma 

SECTOR 7 AAGHI'<O, MÓDULO 1 P3 El-90 J El 60-C5 .36.40 M"' 

SECTOR 8 ARCHIVO, M60ULO 2 P3 El-90 / El SD-C5 .36,40 MI 

SECTOR SI SALA TtctUCA PLANTA, U60ULO 1 P3 El-9~ /El M-C5 9,90 m' 

SECTOR 10 ~ Ttci'JICA PLAtJTA. MÓDULO 2 P3 D-9o J D &o-es 9,90 m' 

SECTOR 11 /IDMiriiSTRATIVO/ALTERriATIVO PI 1.229,65 m1 

SECTOR 12 COCitJA PI El-120 1 El 6D-C5 2&85 MI 

SECmR 13 SALA T!CIJICA PI El-90 / El SD-C5 5,70 m' 

SEClOR 14 AOMit<JISTRATI\10 PB 538,00 M a 

SECTOR 15 SALA Ttr.tUCA PLANTA, t.t6DULO 1 PB D-90 ) D &0-CS 10,07 rttl 

SECTOR 1& ESCALERAS Y 't,ESTIBULOS PREVIOS PB Ei-120 1 El 6D-C5 19,30 m' 

SECTOR 17 AOt.llt.JISTRA.TIVO PB 514,00 rrt 

SECmR 18 SAJ..A ttCI'JICA PRII'JOPAL •• El-90 / El SD-C5 .32,78 m• 

SECTOR 19 ESCALERAS Y \.ESTIBULOS PREVIOS PB El-120 1 El 6!>--C~ 19,30 m• 

SECT<R 20 lRASlERO 1 PSOT-1 D-90 ) D 45-CS 23.50 Ml 

SECTOR 21 TRASTERO 2 PSOT-1 El-90 J El 4:;-C5 20.80 m' 

SECTOR :!.2 TRASTERO .3 PSOT-1 El-90 J El 45-C5 9,80 m' 

Srx;TOR 2.3 lRASTEitO 4 P~T-2 El-90 J El 45-C5 32.00 m a 

SECTOR 24 TRASTERO 5 PSOT-2 El-90 J El 45-C5 .32.00 m' 

SECT<R 25 TRASTERO 6 PSOT-2 D-90 ) D 45-CS .3~20 Ml 

SECTOR 26 TRASTERO 7 PSOT-2 El-90 J El 4:;-C5 ~2.50 mt 

SEeTc:A: 27 TRASTERO S PSOT-2 El-90 J El 45-C5 27.50 m' 

Srx;TOR :rB TRASTERO ta P~T-2 El-SO J El 45-C!i 27,50 m' 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 El-9~ J El 45-C5 20.80 m• 

SECT<R 30 TRASTERO 11 PSOT-2 D-90 ) D 45-CS O,éO m: 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

SEGUIIDAD EN CASO DE tiCE'IDIO 
SECroRES I'ICEI'IDIO, OCUPAQON, EVACUACieN 

PLANTA C:UAIITA 

IDBEACIIEMt 
DCDR1031Fll 

CWift.l.O 
DCDR.I 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

D 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

o 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

o 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 
ESTADO ACIUAL 

PLNITA SIITNIO -2 

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 

DCOROOCiln 
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IICIIaiE DIL l'lMCt 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
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ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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IU!-4eDI 
IU!-4eU1 
IUI-M02 
IUI-4803 
IUI-4804 
IU!~ 

~ 
¡¡¡¡:g¡¡z 
IU!-4e01 
IU!-41'01 
IUI-4P02 
IUI-41'03 
IUI-4PD4 
IUI-41'05 
IUI*De 

-11.0 
I'B'Y.a 
I'B'Y~ 
I'B'Y.a 
I'B'Y.a 
I'B'Y.a 
PEFY-ICII 
I'B'Y.a 
I'B'Y.a 
I'B'Y.a 
I'B'Y.a 
I'B'Y~ 
I'B'Y~ 

PEFY-ICII 
I'B'Y.ao 
I'B'Y.a 
I'B'Y~ 
I'B'Y.a 
I'B'Y~ 
I'B'Y.a 

CNB-11101 
QIB-11101 
QIB-11101 
QIB-11101 
QIB-11101 
CNB-11101 

UNIDADES INTERIORES VRV CON 
RECUPERACIÓN DE CALOR 

O~lºt__.,_,..._. ., __ 
.,_....,. 

RELACIÓN PLANTA/ZONA/OFICINA 

• ELEMENI'Q!I EXEmNIE!I 

• ~LI!M~NI'Q!I A DeSI'IAlM/ DI!SI'IAZAPOIS 

• ELEMENI'Q!I NUIMIS 

IICIIaiE DIL l'lMCt 

~ 

• ~ 
fm 

~ X 
n 

D 
~ 

~ 

= 
~ 

-e 

i!l 
E::: 

m 
~ 

UNIMOJ~ 

....... -----~ ----~.-cwDM: 

o.DILMEftÚINO ---__ _...._ 
_.__ -----· ...,.._ 
.....,__,A --.............. 
OOMIUCIVFWQU ................. 
......,........__ 

................. 
~~Sl--
CDMNIIImiiiUai~DIUIMI. 

~ ---
1

""--·-·-·-
Mniiii.U>: awa • ...-..a • MM&A 
DniiiiCa CDCUC'RII: Cl.ft1Ma tEW. 
Drll!llaalt,.,...•fDHDIEm~ABADO 

,...:GWJA 

MATERIALES CONDUCTOS 

CWI11.l.O o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO ACIUAL- CUIIA11ZACION - CONDUClOS 
PLANTA C:Ul\IITA 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
DGOR0003F'4 
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'II1ILO llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

---------------------------, 

__________________________ _J 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

1 LEYENDA CUMAllZACIÓN • CIRCUITOS (PB) 11 

"'""'-- ..,..,.."""' 
..,..,..._ 

............. _ .. ...... '""' - - ... ... ... .... .... ....... ...... .... . .... ... , ... .... ..... ....... ..... . ... .. ... .. .. . .... . .... ··- ..... .. 7,1 ... ..... ··- ... . ... 
10 ... ... .,... s.•w ... ""' .., ... ... U>l ..• ... ... .. ... ... . ... . .... ... ... 
•• ... ... ·- J.7.5R - ~ .., ... >.s , .... J.LIII ... ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

ID 
UI-OIG1 
Ul-0!112 
Ul-0!03 
Ul-0!04 
Ul-0!05 
Ul-0!08 
Ul-0!07 
Ul-0!08 
Ul-0!08 
Ul-0!10 
Ul-0!11 
UI-Crlll1 
u~ 
u~ 
Ut-0204 
Ut-OZQi 
Ul-0208 
UI-Crlll7 
Ul-mllll 
UI-DIIIII 
Ul-m10 
Ul-m11 
UI-IPG1 
Ul-11'03 

..uJ 
PEFY-110 
PEFY-40 
PEFY-al 
PEFY-40 
PEFY-al 
PB"Y-100 
PEFY-«1 
PEFY-«1 
PEFY-1~ 
PEFY-110 
PEFY-«1 
PEFY-100 
PEFV-«1 
PEFY-100 
PEFY_., 
PEFY-«1 
PEFY-111!! 
PEFV-«1 
PEFY-«1 
PEFY-IDO 
PEFY-110 
PEFY-«1 

J:NII-10011 
CMII-1018 

Ul VRV CON RECUPERACÓN DE CALOR 

~ --8 JIIOia.IAIMCIDHA 

c&J~1 u•--~ ~ JHOla .. IAIMQDNA .. 
... ~ lUNlA DaiiMCiaN 

-M- .......... 
IZI CAIII.DI~um. -• IU&aiA .. .._aAMII! 
~ ........ ..., 

.... ::':"'.nX.OWEIOO-

6 --
NOMBRe 

A 
8 1 "J/8' 1 !i/11' 
e 1 :118' 1 314' 
D 1 "J/8' J 7/8' 

-A31UIIDS 
N.JJMNWMrAJA~ 

f JNOM J. QUIDO DE5CARGAI GAS ~.u.,, DESCARGA~ GAS NOMBRE LIQUIDO DI!!ICARGA GAS 
JJ' DUkl Dtlla 1 oukl ,_M '"'111 aula 1 PUl pUig pulg pUig 

1:1. 5111' l/4• 11/8' ilii-:M 7/8' 11/8' 1l/8' E 1/4' l/8' 1/2' 
IL4-Ui !i/11' 7/8" 11/8" 36 7/8" 11/8" 1.518" F 318' 1/2" 518' 

1 U-20 l/4' 7/8' 11/8' M-48 7/8' 1l/B' 1.5111' G 318' 518. 3/4' 
:1.-:M 3/4' 11/8' 11/8' H 318' l/4' 7/8' 

TUBERIAS REFRIGERANTE DESDE LA UE HASTA 1 112" 314· 1 318" 
l 1/Z' 7/8' 1l{8' 

LA PRIMERA DERIVACIÓN K !illl" 7/8" 1 318" 

flºL=:.
L=.-....... 

RELACIÓN PLANT.A/ZONA/OFICNA 

IICIIaiE DIL l'lMCt 

L !i/11' 11/8' 1 J/8' 
M !illl' 11/8' 1 3/8' 
N 3/4" 11/8" 1 3/8" 
o 3/4' 11/8' 13/8' 
p 3/4" 1318" 1 318" 
TUBERJAS REFRIGERANI'E 

CWIIW) o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPLAN1EO GENERAL 

ESTADO AClUAL- a.JIA11ZAQON - CIRC:UTOS 
PUHI'A-

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
DOOR00041'1 



r------------------- [IP u u u u u ;;.&-' u :;;; "4 u u u u u - ui ;O -------------------l 

11 
1 

IC=J 

9 

ooPll @5k 

~~ rW 
~·LAU! 

@) 

@ 

@! 

-h 

J]J [Q__' 

~ 11 11 @mE 

e~ IL 

1 

~~ 

~@ @~@ 

D 
_/i: 

.., 
TIJ 11 =~ 

~ 

D 

D 

_o_ 

14N 
E5 

rl 
(@ = 

D D 

_j_ d .. i . @f#illEf@ 

___________________ [lo u u u u u v -w -u u ® s u u u u u u DJ __________________ _ 

EscoJa Politécnica Superior 
d 'Edificació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAllZAaÓN ·CIRCUITOS (PI} 11 

"'""'-- ..,_.."'"" -- ---..... ..... IÚJ - .... .. ... ... .. .. .... ...... u .... ·-- .... ... , ... .... ·- ...... . .... . ... 
10 ... .... ..... ·-- UQO 1.11:10 .. 7,1 ... ..... ·-- ... ,_ .. .. ... ... .,... s.•w ... .... .., ... ... s#Ot . .. ,.. ..., .. ... ... . ... . .... ... ... 
•• ... . .. ·- 2.151 - ~ .. ... ... , .... . .... - ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

D 
Ul-1101 
Ul-11112 
Ul-11113 
Ul-11114 
Ul-1105 
Ul-11041 
Ul-1107 
Jll-1108 
Ul-11119 
Ul-1:1111 
Ul-1:1112 
UI-1ZJ:I 
Ul-1:104 
Ul-1205. 
Ul-12041 
Ul-1301 
Ul-1302 
Ul-1303 
Ul-1304 
Ul-13011 
Ul-1308 
Ul-1307 
Ul-13011 
Ul-1308 
UI-1P01 
Ul-11'112 
Ul-11'03 
UI-1P04 

IIICIB.O 

Jf!. 
<4Q 

11! 
~ 
Jf!. 
125 
D 
D 
1011 
IQ 
ii 
11! 
D 
Jf!. 
D 
1011 
83 

1011 
83 
iii 

j_21i_ 

D 
D 
1011 
1!1. 
2Q 
2Q 

1!1. 

~ ,_.......,. 
8 JIIOXIDEIAIMCJ,aHA 

[AJ~1 ·--~ ~ JIICNa .. IAMQaNA .. 
... ---4 

-w-

IZI -
lUIIR'A DCilUWCION 

.......... 
CMII.DI.aftua. 

1U&aiA-~ 

~ lUa.IAI'VC: 

~~-..ooo-. 

e ---

NOMDRe 

A 
8 1 !18' 1 ~· 
e 1 m· 1 314' 
D 1 !/8' 1 7/8' 

1 UI VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR =~:~~ 
1 r L.MBREI. QUD)OIDE!ICARGAI GAS 1.. _IJQUIDO DE!St:AAGIII GAS NOMBRE LIQUIDO DESDIRGA GAS 
1 r"' DUla DUla 1 I!Uia I"OMIIRe oula DUla 1 DUla pulg pultl pulg 

1i SJB' 3/4' 1118' llll--34 7/8' 1118' 1 ]/8 E 1/4' 3/B' 1/2' 
IL4-16 518. 718. 1118. J6 718. 1118. 1 Si/8 F 318' 1/2' SJB' 

lliS.zo 314' 718' 11111' tM-48 718' 13/1' 1 Si/8 G 318' ~· 314' 
1122·:14 314' 11/8' 1118' H 311' 314' 7/8' 

TUBERIAS REFRIGERANTE DESDE LA UE HASTA 1 112· '14. 1 318. 
l 1/2' 718' l 3/1' 

LA PRIMERA DERIVACIÓN K SJB' 718' 1 311' 

n~=:..t=_ ........ 
RELACÓN PLANTA/ZONA/OFICNA 

IICIIaiE DIL l'lMCt 

L ~· 11111' l 3/1' 
M SJB' 11111' 1 3/1' 
N 314· 11111· 1 318. 
o 314' 11111' l 3/8' 
p 314' 1318' 1 311' 

TUBERIAS REFRIGERANTE 

Cull'lft.l.O o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPLAN1EO GENERAL 

ESTADO AClUAL- a.JIA11ZAQON - CIRC:UTOS 
I'UHTAPMIIliA 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
OOORODD4F2 



@~ 
@ 

D 

~ 
o 

@ 

~-
~~ 

~ 

e 
E 
~ 

@ 

~ 

ro L@B 

"" 
t:::=~ ¡y 

@ 

D 

(J] ]l"ft;:~~~~ @ ~~==~==~~ 

i-

@llt 

~ r-n~ 
(i)W IDJ 

,_ ~a 

'Hr~~dª=l:::::::l 

~ r 
1-

<! 

~ 
1-

@ 

~ ~m 
@ 

~ 
@ 

M 
sfllrrr 
@w ~ 

~ 

= @ 'e¡ 

iD 
f-

~ @ .... @ @ 

] 
0 

~ m® 

~IH 
®~ -

~@ @ 

EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

~ 
@ 

D @, o 
@g¡ 

¡o ~~ 

fu[q@ 
® 

~@ ~@ 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

D 

0 

~@ 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

@r= 
@m 

~® 
i 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

1• 

1' 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAllZACIÓN • CRCUITOS (P3} 11 

loo 1 ..,._,""" 1 -- 1 --- 1 --- ..... 1 ..... IÚJ 1 - .... 1 ...... ... .... .... ...... u ..... ··- . ... ... ll,l .... ·- ...... . .... . ... 
10 ... .... ..... . .. UQO a.QI .. 7,1 ... ..... ··- ... ,,.., .. ... ... .,... s.•w ... .... .., ... ... ,.,, ..• 010 -.. ... ... .... . .... ... ... 
•• ... ... ·- 2.151 - ~ .. ... ... , .... ..... - ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

ID 
IUI-3101 
IUI-3102 
IU1-111Da 
IU!-11104 
IUI-3105 
IUI-31Cif 
IUI-3107 
IUI-3108 
IUI-3a01 
~ 
~ 
IUI-U04 
IUI-3206 
IILI-32CJI 
IUI-3207 
IILH2011 
IU1-111111 
IU1-33112 
IU1-311D.1 
IU1-111114 
IU~ 
IUI-33CIS 
IUI-3307 
IUI-3308 
IU~1 
~ 
¡¡¡yg 
IUI-3404 
IU!-34011 

IIDIII!LO 
13 
111 

• Jll • Jt • Ji 
oiO 
oiO 
¡¡¡: 
Jll 
~ 
Jt 
Ji • Jt 
111 

• Jll • Jt • Ji • 1211 

• Jll • 

ID 
IUI-MOI 
IUI-3407 
IUI-MOI 
IU1-111111 
~ 
IUI-350S 
IUI-3504 
IU14&CI5 
IU1-311011 
~ ¡¡¡¡:a¡g 
IU1-111111 
IUI-380Z 
IUI-380S 
IUI-3804 
IUI-3805 
IU1-311011 
IU1-111117 
IU1411111 
IUI-IP01 
~ 
IU~-3~'03 
IUI-3P04 
IUt-31'05 
IU141'08 
~ 
liMiiR 
IUI-3POII 
IUI-IP'IO 
IUI-3P11 

IIDIII!LO 
13 
111 
Jll 
Jll 
Jt 
100 • Ji 
13 
13 
¡¡¡: 
• 1211 • Ji • Jt 
111 
Jll 
~ 
Jll 
Jt 
Jt 
Ji 
~ 
13 
'iii 
Jll 
Jll • 

Ul VRV CON RECUPERACÓN DE CALOR 

QIID)O 
ul 

5/B' 
5/B' 
]/4' 

:M 'J/4' 1118' 1118' 
TUBERIAS REFRIGERANTE DESDE LA UE HASTA 

LA PRIMERA DERIVACIÓN 

ftºL=:..L::::=_,....,.. 
RELACÓN PLANTA/ZONNOFICNA 

IICIIaiE DIL l'lMCt 

~ --8 MXIDCIAIIIIQ,aHA 

(AJ~l ·--~ ~ u.za•IAMIONA .. 
... ~ 

.......... 
IZI -

lU~DCIIIMCIDM 

.......... _ .. _ 
---- --~ =::.;¡.......oooo-. 

e --

NOfiii!Re 

A 
B 1 'J/11' 1 5/B' 
e 1 'J/11' 1 314' 
D 1 'J/11' 1 7/8' 

TIWI05AS1UIICS 
ollli.WINUUMC\M ltSDIIW:IÓII 

lo I.IQUIOO OESO\RG\ GAS 
INOM pglg pglg pglg 

E l/4' 3/8' l/Z' 
F 318' l/2' s¡a• 
G 318' 511' 314' 
H 318' 314' 7/8' 
1 l/2' 314' 1 311' 
l l/2' 7/8' 1 318' 
K '518' 7/8' 1 311' 
L 5/B' 11/B' 1 'J/8' 
M '518' 1118' 1 318' 
N 3/4" 11/B' 1 3/8' 
o ]/4' 1118' 1 318' 
p 314' 1318' 1 311' 

nJBERIAS REFRIGERANTE 

CWift.l.O o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO AClUAL- a.JIA11ZAQON - CIRC:UTOS 
PLAIITA1DCEJIA 

JDaE ACitEMt 1 DOOR.O 
OOOR0004f'3 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

o 

iE3 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

....__ 

@m= 
@~ 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

II 

lt 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAllZACIÓN • CRCUITOS (P4) 11 

1 
1 ..,._,""" 1 -- 1 --- 1 -~ """ 1 - '""' 1 - - 1 ...... ... .... .... ....... .. .... . ... . .... ... ll,l .... ·- ...... . .... . ... .. ... .... ..... . .. UQO a.QI .. 7,1 ... ..... ··- ... ,,.., .. ... ... .,... s.•w ... ""' ... ... . .. ,.,. . .. 010 .. .. ... ... .... . .... .... ... .. ... ... ·- 2.151 - ~ .. ... ... , .... ..... - ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

ID 
Ul-4101 
Ul-41112 
Ul-4103 
Ul-4104 
Ul-4105 
Ul-4101 
Ul-4107 
Ul-4101 
Ul-4201 
Ul-4202 
UI-420S 
Ul-4204 
Ul-4205 
Ul-4208 
Ul-4207 
UI-GDII 
Ul-4301 
Ut-431l,t 

Ut-4303 
Ul-4304 
Ul-4305 
Ul-4308 
Ul4307 
U14308 
Ut-44111 
Ut-44112 
Ut-MCIS 
Ul-4404 
Ul-4405 

-.o 

• • 10D • 10D • 1~ 
8D 
40 
"ii: • J!:l 
~ • • 10D 
ea 
• • • • • ~ • 8D 
1211 
10D 
~ 
1GO 

., 
11_1-4401 
Ul-4407 
U!-44011 
Ut-4501 
Ul-4502 
UI<ISCD 
UI<IS04 
u~ 
u....
Ut-11107 
u...-
Ut-14101 
Ut-4410t 
Uloi«D 
Ut-48D4 
Ul40fi 
u...-
Ut-18117 
u...-
UI-4POI 
Ul-41'02 
UI-4P03 
UI-4P04 
Ul-41'05 
UI-4PDB 
Ul-41'07 
Ul-41'118 
UI-4POB 
UI-4P10 
UI-4P1f 

-.o 
8D 
10D 

• J!:l 
J!:l 
10D • • 8D .. 
10D 

• 125 • • • 8D 
8D 

• JI 
Ji 
Ji 
Ji 
D 
JI 
ea 
• • J!:l 
JI 

UI VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR 

IDO DE!SCA 
1 

~· 
~· 
3/4' 

·:M 3/4' 11,/11' 11,/11' 
TUBERIAS REFRIGERANTE DESDE LA UE HASTA 

LA PRIMERA DERIVACIÓN 

ftºL=:..
L=..-....... 

RELACÓN PLANTA/ZONA/OFICNA 

IICIIaiE DIL l'lMCt 

~ --8 JIIOXIDCIA~ 
(AJ~1 ··--~ ~ JIIOia .. IAIMGUN, 

...--4 
.......... 

IZI -
.. 
lUIIR'ADaiiMCIQN 

.......... 
CAIII.Dt~um. 

1UiaiA-~ - 111--~ ~OWE..o-

8 ---

NOMBRe 

A 
a 1 va· 1 ~· 
e 1 va· 1 3/4' 
D 1 va· 1 7/8' 

TIWIOSA S 1UIICS 
-NUUMCAIA~ 

lo LIQUIDO DI!!ICARGA CAS 
¡NOMBRE pulg pulg pulg 

E 1/4' 3111' 1/2' 
F 318' 1/2' 5.18' 
G 318' ~· 3/4' 
H 3/8' 3/4' 7/8' 
1 1/2' 3/4' 1 318' 

l 1/2' 718' 1 ~·· 
K 5.18' 718' 1 311' 
L ~· 11./11' 1 3/1' 
M 5/8' 11,/11' 1 3/1' 
N 3/4" 11./11' 1 318' 
o 3/4' 11,/11' 1 3{8' 
P 3/4' U/8' 1 318' 

TUBERIAS REFRIGERANTE 

CWift.l.O o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO AClUAL- a.JIA11ZAQON - CIRC:UTOS 
PLANTA C:UAIITA 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
DGOROQ04f'4 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

p 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

1 1 

1 o 1 

!IAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2.0'141 

~!~CALA 
.U: 1/250 

11 LEYENDA ILUMINACIÓN 11 

1 

--- 11'-GC BANDEJA Mn'ALICA DE~ PE-DE ACERO CW.VANI2ADO, CXlN SEMIIAOOil 

1 
--- (EliiCB'RI 111 MDHTANIBI) 

= T1IH :~..o (PHI..-) m.s3SW. 111 ~Hr HALÓGENO 12VJ!iOW 

= T1IH 3..o (PHILIP8) 11\.5 11M. --- R.UVlA SUM 51'511:101 0,9MM,IIonoo ;nw, 

= T1IH 3..o (PHI.._) ln.5 14W. 
Lumnrll•-dldo ol.Bm clol....,. - 'IMIIUZ (PHIUI'II)l115 3SW. - 1MII122 (PHIUI'II)In.528W. 

- R.UVlA SUM ~M 1.2MM. Blenoo :17W. 

1M& UZ (PHIUI'S)ll\.SZIW, 
LumnriiiU-dldo ol.lm clol ........ ,_. 

,_. 1MII122 (PHIUI'II)IllS 14W. - R.UVIASUM!Mm:M 1.5MM. BlonooSfiN. 

l&i:l a.IADAO Eltcnuao Lumnrll •-diCie • 1.1m del....,. 

1!!1 ZEMPER FlC5-1501ZC 11\¡perftl:le -- ÚNfAIB) 

~ a.IADAO PUL&ADOIU5 ALUMBRADO 0 WMIJIWUA COLGANIE DBJlAA11VA 

c:::::::::ll PACIFJCTCW 215 (PHIUPS)1 n,o 58W o SIMON72S.Z2 DOWNIJGHT MNNG..IP20'"'~ 

.::::::::::::1 MCFICTCW 215 (PHIUPS) ;¡ 11.-1) 'MiW 725Z2030-BIP NWIIEMRAL.AiumHG :MW • 

r=l -·Mil015fiN • SIMON 7011 DOWNJl>Hr. 11'44 on-<)11' 

13 _,MilO l!GlM·ID70W 70621030- EHP NW Wldo Flaad AlumHG 15W. 

- IAMI' m-AMIIIENI", Apl""o do ,_..rftde, 

..... 1111 <le~~ • 

• ELEMENI'OS EICISTSftES 

• ELEMENI'OS A DBPIAZAII./ DESIUZADDS 

• ELEMENI'OS NUEVOS 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWIIW) o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IDS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO Ac:IUAL - IUAII'IAQON 
PLNITA SIITNIO -2 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
DOOROOO!iFl 



EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

o o ' 
-t_ 

NI 

=::J 

=rtl " 1 

-----.,_ _e_ 
~ 

'= 

~ 

=::J 

D_ 

~ -

P=! 
~1 ! 

1 
V 

~ 
. t;;;;L. 

. 
~ 

1 
. r:r" 

B:ft 

D o 

p e 

---
J ~ 

11 00 

~ 

o 

.. 1 
¡_ 

=::J 

11111.0 llEL PRD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

p 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

e 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
AlEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA ILUMINACIÓN 11 

1 

--- 811-GC BANDEJA MmWCA DE aw>A PE-DE ACERO ~VN412AD0, ClN SEIWIADOII. 

1 
--- (EliiCB"RR 111 MDHTANIBI) 

= T1IH 340 (PHI.__) ln.5 3SW. 1111 ~111" HALÓGENO 12VJ!iOW 

= TIIN 340 (PHI.._) ln.5 111W. --- R.UVlA SUM SV511:M CI,9MM, Blonoo ;nw, 
c::::::l T1IH 340 (PHI.__) ln.5 14W. 

Lumnrll •-dlllo o1.8mclol....._ - TMII12Z (PHIUI'8)1115 35W. 
- R.UVlA SUM SV511:M 1.2MM. Blonoo :s7W. ,_ ntS 122 (PH!UPS)1115 ZIIW. 

1M& 122 (PHIUI'8)1115 Z1W. 
Lumnrll ou-dlllo ol.llmclol..-,_. 

,_. ntS 122 (PH!UPS)111S 14W. - R.UVIASUM!Mm:M 1.5MM. BlonooSfiN. 

l&i:l Q.IADIU) Eltcnuao Lumnrll •-diCie e1.8mdel....._ 

1!!1 ZEMPER Flerl502C 5\¡perftele -- ÚNfAIBI 

~ Q.IADIU) PUUiADOIU5 AWMI!RADO 0 WMIJIWUA COLGANIE DEalAA11VA 

c:::::::::ll PACIFICTCW 215 (PHIUPS)1 n,o 5aw o SIMON 72S.Z2 DOWNIJGHT N:N/Ua.IPZO an4 

.::::::::::::1 MCFICTON 215 (PHIUPS) :1. 11.-1) 3liW 72-..-&~P NWGEMRAL.AiumHCI24W • 

~ -lfM)()lSfiN • S1M0N 7Cif DOWNll;Hr. 1-an-<)11' 

13 -16M)() 111!:DM-ID7CIW l'0621113o-.&4 EMP NW Wldo Aoad AlumHCilSW. 

- INIP m-AMIIIENI'. Apl .... c de ..,rftdc, 

,.,.1 n c1o w..,.._. 

• ElEMENTOS EICISTSftES 

• ElEMENTOS A~/ Deii'IAZADOS 

• ElEMENTOS NUEVOS 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWift.l.O o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO Ac:IUAL - IUAII'IAQON 
PINITA S6TIINO-I 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
OOOROOOSF2 
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1I1ILO llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2D141 

~!~CALA 
.U: 1/250 

11 LEYENDA ILUMINACIÓN 11 

1 

--- 811-GC BANDEJA MmWCA DE aw>A I'BU'CRADA DE ACERO GALVo\III2ADO, CllN SEMRADCil 

1 
--- (EliiCB'RI 111 MDNTANIBI) 

= T1IH 340 (PHI.__) ln.5 3SW. 1111 DOWNJGHI' HAi.OGENo 1211/!iOW 

= TIIN 340 (PHI.._) 1n.5 liiW. --- IWVlA SUM 5'1511:M O,!JMM, Blo,_ :sTW, 
c::::::l T1IH 340 (PHI.__) ln.5 14W. 

Lumnrto •-dlllo ol.lmcloJs-. - 1'1111122 (PHI..-)1115 3SW. 
- IWVlA SUM 5'1511:M 1.2MM. Blo- :sTW. ,_ TMS 122 (PHl.__)ln.s 28W. 

1M& 122 (PHIUPS)1115 :Z1W, 
Lumnrto ou-dlllo ol.lmcloloudo. ,_. 

,_. TMS 122 (PHl.__)ln.s l4W. - IWVIASUMIMm:M 1.5MM. Blo-SfNI. 

..:! a.IADRO El.tc:nuco Lumnrto IU-dlll• •1-lmclols-. 

1!!1 ZEMPER f'lC5rlliOZC a.l)erllele -- LINEALEI) 

~ a.IADRO PULSADOIU5 AWMBIIADO 0 WMIIWUA COLCWm! DI!COM11VA 

c:::::::::ll PACIFICTCW 215 (PHIUPS) 21L·D SIW o SIMDN 725.22 DOWNIJGHT NNAN!2.1P20 an-GII' 

.::::::::::::1 IWCIFICTCW 215 (PIIIUPS) :1.1Lr0 'MiW 7252ZOJOr'JM BIP NW GEI8AI.. AlumHG :MW • 

~ -16AG0l!fi(NI • SIM()N 106 D()WNJGKT. 11'44 on-GII' 

~ -~~ AGO lxCDI4-ID70W 70621Q30.o4&4 EINP NW Wldo Flaad AlumHG 15W. 

- lAMP m-AN81ENI', Apl .... o do """'rllele' 

,.,. 1111 do JS/49/WW. 

1 

• ElEMENI'OS ElGSTSmS 

1 

• ElEMENI'OS A -.uAA/ DESPlAZADOS 

• ElEMENI'OS NUEIIOS 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWIIW) o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO Ac:IUAL - IUAIINAQON 
PUHI'A-

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
OOORODDSF3 
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EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U ~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA ILUMINACIÓN 11 

1 

--- BI'-CliC IIMDelll MffAueA De OIAM ~ D! ACeRO GAI.YAHI2ADO, CXlN S!MJIAD()R 

1 
--- (EliiCB'RI 111 MDHTANIES) 

= T1IH 340 (PHI.__) ln.5 3SW. 111 ~111" HALÓGENO 12VJ!iOW 

= TIIN 340 (PHI.._) ln.5 11M. --- R.WlA SUM IMm:M 0,9MM,IIoOCIO 31W, 

= T1IH 340 (PHI.__) ln.5 14W. 
Lumnrll •-dlllo ol.lmclol..._ - Tllll2Z (PHI..-)1115 35W. 

,_ TMS 122 (PH1.__)111511M. 
- R.WIASIJM~M1.2MM. Bleoeo!11W. 

1M& 12Z (PHIUPS)l115 ZlW, 
Lumnrll ou-dlllo ol.lmdol-,_. 

,_. TMS 122 (PHl.__)lns 14W. - R.WIASUMIMm:M 1.5MM. Blo-satl. 

l&i:l a.IADAO El.tcnum Lum .. rll ·--~~~• el • .,....clol-

1!!1 ZEMPERf'lC5e~ Sllperftele ,,, ÚNfAIB) 

~ a.IADAO PUUIADOIU5 ALUMBRADO 0 WMIIWUA COLGANIE DEalAA11VA 

c:::::::::ll PACIFICTCW 215 (PHIUPS) 2 n,o saw o SIMDN 725.22 DOWNIJGHT NNAM!2.1P20 001~ 

.::::::::::::1 MCIFICTCW 215 (PIIIUPS) a u-o- 72~BIP NWGIMIW..AiumHG :MW • 

~ -UóMlOlSOW • SIMDN 106 DOWNJIOHI". 11'44 Clll-<lft' 

13 -16M)() lx!l)I4-ID70W 10621030-4&4 EIMP NW Wldo Fload AlumHG 15W. 

- lAMP m-ANillEN!", Apl .... c de--· 
Pera 1111 CM 3/S/49/WW. 

1 

ELEMENI"OS ElGSTSmS 

1 

ELEMENI"OS A -.uAA/ DESPlAZADOS 

ELEMENI"OS NUEIIOS 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWift.l.O o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO Ac:IUAL - IUAIINAQON 
I'UHTAI'MIIliA 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
DGOROOOSF'4 
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11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

D 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

li!l -

!IAIAW SANCHEZ CARVALJIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

1' 

I!ICAI.A 
.U: 1/2511 

11 LEYENDA ILUMINACIÓN 11 

1 

--- BII-GIC IIMDEIA MEI'ALICA DE OIAPA PE-DE ACERO GALVANIZADO, QlN SEIWIADOII. 

1 
--- (EIIICB'IQ 111 MONTANIEB) 

= T1IH :140 (PHJLIPS) 111.5 3SN. • DOWNJGHI" HAL0GENo l:IV/!iOW 

= T1IH :140 (PHILIPS) 111.5 28W. --- R.IMA SUM 5\'SRM 0,9MM, BIO-:nw, 
c::::::l T1IH :140 (PHJLIPS) 11L514W. 

Lumnrll •-dlllo ol.lm dol...,. - 1M& 122 (PHIUPS) 11153SN. 
- fLWJASUMSI'SnM 1.2MM. Blo-:nw. ,_. TM& 122 (PHIUPS)l11528W. 

1M& 122 (PHIUPS)l115 ZlW, 
Lumnrll ou-dldo ol.Bm c1o1..-,_. 

,_. TMS 122 (PHIUPS)l11514W. - R.IMASUM!Mm:M 1.5MM. Blo-!iiiN. 

..:! a.IADAO Eltc;nua) Lumnrll •-diCio ol.lm dol...,. 

1!!1 ZI!MPII't FlC5-lliOZC S'oll)erllcle -- ÚNrALI!D 

~ a.IADAO PULSADOIU5 ALUMBRADO 0 WMIJIWUACOLGANII!DealAA11VA 

c:::::::::l MCIFJCTCW 215 (PMIUPS) :1. 1L-D SIW o IIIMON725.Z:I. DOWNIJGHT MNNG..IP:I.Oan-all' 

11::::::::11 IW:IFICTaN 215 (PHIUPS) l. 1Lo0 'MiW 725ZZOJO- BIP NW CIENIW.. AlumHG .:MW. 

r=l Mlll'616Nii01.5DW • SIMON 106 DOWNlliOHT. 11'44 ..,..,. 

~ M\IF616 NilO IICDM-ID70W 706210:10- EIMP NW Wldll-.. AlumHG 15W. 

- lAMP m-ANillEN!", Apl .... o ole """'rllcle' 

Penll T5 dii/IS/~ • 

• ELEMENI'OS EIQSIIMES 

• ELEMENI'OS A DE!II'IAZAII./ DESPlAZADOS 

• ELEMENI'OS NUEIIOS 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWIIW) o 3.125 8.25 
tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL 

ESTADO Ac:IUAI. - IUAII'IAQON 
PLAIITA'IDC&IIA 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
OOOROOOSF5 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

o 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

~ -

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
AlEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.D'I41 

-
-
-

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA ILUMINACIÓN 11 

1 

--- 81'-CC: BANDEJA MmWCA DE OW>A ~DE ACEIIO CW.VAIII2ADO, CCN SEMRADOil 

1 
--- (EliiCB'RI 111 MDHTANIBI) 

= T1IH 340 (PHI.._) lR.S 3SW. 111 DOWNW:Hr ~!NO 17'1/SISW 

= TIN 340 (PHII.INI) lR.S 11M. --- IWYlA SUM SISTl:M 0.9MM, BIOIICIO :sTW, 
c::::::l T1IH 340 (PHI.._) lR.S 14W. 

Lumnrll.,_dldlol • .., clolsuolo. - 1MB l:ZZ (PHII.IP8)1115 35W. 
- IWYlA SIJM SISTl:M 1.2MM. BIOIICIO :DW. ,_ TMS 122 (PHI..-)ln.s 211W. 

1M& l:ZZ (PHIUPS)l115 21W. 
Lumnrll.,.,..,dldlol,..,clolo-,_. 

,_. TMS 122 (PHILIPS)lllS 14W. - IWYIASUM!Mm:M 1.5MM. BloiiCIO SOW. 

l&i:l aMDIIO El..tcnum Lumnrll .,_dldl • 1 • .., cloleuolo. 

1!!1 ZEMPER FlClrlliOZC a.perllele -- LINfALED 

~ aMDIIO I"UUUADDIU5 AWMI!MDO 0 WMINAIUA COuwm! DI!COMI1\IA 

c:::::::::ll MCIFICTCW :115 (PHIUPS) 2 1\,D SIW o SIMON 725.22 DOIIINJGHI" NNNlfR.IP2D an4 

.::::::::::::1 IW:IFICTCW 215 (PHIUI'S) :1.11.-D MW 72!122D30-W4 BIP NW GE-. AlumHG 24W • 

~ -··-·- • SIMQN ~ DOIIINJGHr. 11'44 f1IHI/t 

~ -16JIGOlxll)!4-ID70W 70621Q30..4&4 EMP NW Wldo Flaad AlumHG 15W. 

- IAMP m-NIIIIENI'. Apl .... o do """"rftdo, 

Pera 1 TS 4e 3$1~. 

1 

• ELEMENI'OS ElGSTSmS 

1 

• ELEMENTOS A -.uAA/ DESIUZADDS 

• ELEMENI'OS NUEIIOS 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWIIW) o 3.125 8.25 
lleNOS PREVIOS Y AEPl.AN1EO GENERAL 

ESTADO Ac:IUAI. - IUAII'IAQON 
PLANTA C:UAIITA 

ID8E ACitEMt 1 DOOR.O 
DCOROOOSF8 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

e 

~ 

• 

• 

• 

!11 

• • 

• 11 cJÚ 

1 

• 

• 

• 

• 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 
ABRIL-IoiA'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA PCI 11 

~ 
IIINSBIARMARIO 
~IUDR 

~ IIINSBI~ 

& EXI1NI'OR PCL\10 PDUVAIINIE 
A8C I!I'ICACIA 21A-ll3B 

~ EXI1NI'OR a:JI!flOQA ZlA 

6 EXIlNI'OR ax.oc:ADO Bl GAIIOIO 

® DeJB:IOR ÓPllOO DI! -OS 
ANALÓIJICD 

• D~R ÓPllOO DI! -OS 
ANALÓIJICD Bl FOIUIIDO 

• ROCIADOR 

~ -IXIBUDII 
1:1 -IN18UDR 

® PUlSADOR DE AIMMA CDN PUNI'O 
DE !IIRE'IA ASDaADO 

~ DllP 

--• ELEMENI'OS EXISnMES 

• ELEMENI'OS A -.uA!t/ DESPlAZADOS 

• ELEMENI'OS NUEWS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ tRABAJOS P~\'IOS Y REPI»>1EO GENERAL ID8E ACitEMt DOOR.O 
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.---------Celibrado de acero F114 de 0 21 mm. 
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1 ..... :.~:.~.~~.~~·- .. ··:.~~.:~.:.~.~· '""'"""'""'""'""" 1 

soldado por tramos 1 Oc m sr /1 Oan no 

.--------IPN 240 

Detalle soldadura gura perfil 

.--------U gura de rodamiento segCm fabñcante soldada longitudinalment al perfil pe 
tíclmos 

40 40 

.----Pavimento técnico QXIstente 

Soporte de placas da pavimento técnico 
suplementario 

t") 
C\1 
d 

L__ ____ Mortero da nivelación sin retracción 

l 1 1 

1 o o o o o o o 1 

._ ____ HIItl M8 Hl~ L=100mm o similar colocados cada 40cm al tresbolllo. 

L__ _______ Losa de hormigón armado existente, e=32 cm ... 

Detalle disposición de anclajes al ttesbolillo 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

~ 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA TABIQUERIA 11 

MAMPARA CIEGA 

MAMPARA DE VIDRIO SIMPLE 6-t-6 

MAMPARA DE VIDRIO DOBLE 6+6 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15+15+48+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 90 15+15+46+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70+15+15 

TRASDOSADD DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 12D 15+ 15+ 70 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO E90 
15+15+48+10+48+15+15 (da forjado o fo•jodo) 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO ACúSTICO 
15+Y+15+70+15+Y+15 (de forjado o forjado) 

TABIQUE DE PLADUR HIDROFUOO 13+48+13 

TRASDOSAOO DE PLADUR HIDR0FUCO 13 

PAI~ELADO PRDDEMA. PRODIM PROUGUA 8 mm DE GROSOR 
COLOR MOCCA O EQUIVALENTE 

TABIQUE DE CERO REVOCADO POR LAS DOS CARAS (RF 90) 

SEPARACIONES VIDRIO SLIM-ESTEL GLASS 60mm 
DE 1,3/1.5 m ALTURA O EQUIVALENTE 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ ISIS'IDIAS CO'I"Nm!IENTACION '1 ACAllADOS INmiiORES ID8E ACitEMt DOOIU 
COIPAR1111ENTACION VER11CAL DCOR40nn 

DMIII01G INIERICRll - PlANTA III>TNIO -1 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

p 

~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

e 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LE'VENDA TABIQUERIA 11 

MAMPARA CIEGA 

MAMPARA DE VIDRIO SIMPLE 6-t-6 

MAMPARA DE VIDRIO DOBLE 6+6 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15+15+46H5+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 90 15+15+46+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70+15+15 

TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+ 15+ 70 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO E90 
15+15+46+10Hó+15+15 (da forjada a fo•jada) 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO ACúSTICO 
15+V+15+70+15+V+15 (de forj:Jdo o forjodo) 

TABIQUE DE PLADUR HIDROFUOO 13+46+13 

TRASDOSAOO DE PLAOUR HIDR0FUGO 13 

PA1JELADO PROOEMA. PROOIN PROUGUA B mm DE GROSOR 
COLOR MOCCA O EQUIVALENTE 

TABIQUE DE CERO REVOCADO POR LAS DOS CARAS (RF 90) 

SEPARACICNES VIDRIO SUM-ESTEL GLASS 60mm 
DE 1,3/1.5 m AL T1JRA O EQUIVALENTE 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

ISIS'IDIAS CO'I"Nm!IE'ITACION Y ACAllADOS tNmiiORESIIDBE AC1tEMt 
COIPAR1111ENTACION 11ER11CAL Del0R4011F1 

D11a1011ES ti1'EAICIID - PUNTA 8MNiO -1 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LE'VENDA TABIQUERIA 11 

MAMPARA CIEGA 

MAMPARA DE VIDRIO SU.IIPL.E 6-t-6 

MAMPARA DE VIDRIO DOBLE 6+6 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15+15+46+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMif'JAOO El 90 15+15+46+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70+15+15 

TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 12.0 15+15+70 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO E90 
15+15+46+10Hó+15+1S (da forjada a fo•jada) 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO ACúSTICO 
15+V+15+70+15+Y+15 (de forjado a forjado) 

TABIQUE DE PLADUR HIDROFUOO 13+46+13 

TRASDOSAOO DE PLADUR HIOROFUCO 13 

PAIJELADO PRODEMA. PRODIN PROUGUA B mm DE GROSOR 
COLOR MOCCA O EQUIVALE,.TE 

TABIQUE DE CERO REVOCADO POR LAS DOS CARAS (RF 90) 

SEPARACICNES VIDRIO SUM-ESTEL GLASS 60mm 
DE 1,3/I.S m ALTURA O EQUIVALENTE 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

ISIS1DIAS CO'I"Nm!IENTACION Y ACAllADOS INmiiORESIIDBE AC1tEMt 
COIPAR11WENTACION IIEtmCAL Del0R4011F3 

Dl\111010 IN1UIOIIES - I'LNITA B1WA 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA TABIQUERIA 11 

MAMPARA CIEGA 

MAMPARA DE VIDRIO SU.IIPL.E 6+6 

MAMPARA DE VIDRIO DOBLE 6+6 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15+15+48+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 9D 15+15+46+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70+15+15 

TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO E90 
15+15+48+10+48+15+15 (da forjado o fo•jodo) 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO ACúSTICO 
15+Y+15+70+15+Y+15 (de forjado o forjado) 

TABIQUE DE PLADUR HIDROFUOO 13+48+13 

TRASDOSAOO DE PLADUR HIOR0FUCO 13 

PA1~ELADO PRODEMA. PRODIN PROUGUA a mm DE GROSOR 
COLOR MOCCA O EQUIVALENTE 

TABIQUE DE CERO REVOCADO POR LAS DOS CARAS (RF 90) 

SEPARACIONES VIDRIO SLIM-ESTEL GLASS 60mm 
DE 1,3/1,5 m ALTURA O EQUIVALENTE 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

ISIS1DIAS CO'I"Nm!IE'ITACION Y ACAllADOS tNmiiORESIIDBE AC1tEMt 
COIPAR1111ENTACION IIEtmCAL DC0R4011F4 

DMSiota llllUICIIlm - PLANTA PAIJDA 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA TABIQUERIA 11 

MAMPARA CIEGA 

MAMPARA DE VIDRIO SU.IIPL.E 6+6 

MAMPARA DE VIDRIO DOBLE 6+6 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15+15+48+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 9D 15+15+46+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70+15+15 

TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+ 15+ 70 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO E90 
15+15+48+10+46+15+15 (da forjado o fo•jodo) 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO ACúSTICO 
15+Y+15+70+15+Y+15 (de forjado o forjado) 

TABIQUE DE PLADUR HIDROFUOO 13+48+13 

TRASDOSAOO DE PLADUR HIOR0FUCO 13 

PA1~ELADO PRODEMA. PRODIN PROUGUA 8 mm DE GROSOR 
COLOR MOCCA O EQUIVALENTE 

TABIQUE DE CERO REVOCADO POR LAS DOS CARAS (RF 90) 

SEPARACIOr~ES VIDRIO SLIM-ESTEL CLASS 60mm 
DE 1,3/1.5 m ALTURA O EQUIVALENlE 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

ISIS'IDIAS CO'I"Nm!IENTACION Y ACAllADOS tNmiiORESIIDBE AC1tEMt 
CDIPARlliiENTACION VER'TICAL Del0R4011F5 

-ES 1NIEIIICRS- PUHI'A 1lliCUIA 
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PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA TABIQUERIA 11 

MAMPARA CIEGA 

MAMPARA DE VIDRIO SU.IIPL.E 6+6 

MAMPARA DE VIDRIO DOBLE 6+6 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 15+15+48+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 9D 15+15+46+15+15 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70+15+15 

TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO El 120 15+15+70 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO E90 
15+15+48+10+48+15+15 (da forjado o fo•jodo) 

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO ACúSTICO 
15+Y+15+70+15+Y+15 (de forjado a forjado) 

TABIQUE DE PLADUR HIDROFUOO 13+48+13 

TRASDOSAOO DE PLADUR HIOR0FUCO 13 

PA1~ELADO PRODEMA. PRODIN PROUGUA 8 mm DE GROSOR 
COLOR MOCCA O EQUIVALENTE 

TABIQUE DE CERO REVOCADO POR LAS DOS CARAS (RF 90) 

SEPARACIOr~ES VIDRIO SLIM-ESTEL GLASS 60mm 
DE 1,3/1.5 m ALTURA O EQUIVALENTE 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

ISIS'IDIAS CO'I"Nm!IE'ITACION Y ACAllADOS tNmiiORESIIDBE AC1tEMt 
CDIPARlliiENTACION 11ER1lCAL DOOR<I0111'6 
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PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CARPINTERIAS 11 

PUERTA MAMPARA CIEGA 

PUERTA MAMPARA DE VIDRIO 

PUERTA DE MADERA 

PUERTA RF 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

SIS1EMAS DE OONPAA11NDITAQON Y ACABADOS IN'IIJI4JIIIIBE ACitEMt 
COIPAR1111ENTAQON 11ER11CAL DCOR4012Fl 

CAAPIN1IllfA IN'I'EAIOR - I'I.NITII SOTNIO -2 
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.U: 1/250 

11 LEYENDA CARPINlERIAS 11 

PUERTA MAMPARA CIEGA 

PUERTA MAMPARA DE VIDRIO 

PUERTA DE MADERA 

PUERTA RF 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

SIS1EMAS DE OONPAA11NDITAQON Y ACABADOS IN'IIJI4JIIIIBE ACitEMt 
COIPAR1111ENTAaON ll!tmCAL DCOR401:11'2 
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-MA~~ IWIPMA 
CEQII 
-ACNJNIOYCOLCR: A 
DEFINIR POR DF 
• ENWIADA CON LA CARA 
EICIERIOR 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

!IAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCONES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2D141 

I!ICALA 
.U: 1/250 o 3.125 8.25 IICIIaiE D1L PlMCt 1 1 ~ ISIS'IDIAS CO'I"Nm!IENTACION Y ACAllADOS INmiiORES ID8E ACitEMt DOOR.4 

COIPAR1111ENTACION IIER'IICAL DCOR4D12F8 
PLNIIUA DE CNIPIIIIUWA 11 



~ 

11 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

111 ! 
111 i 1 

1 
1 

.~ 
'-

'-
'-

'-
'-1 ' l 

~ paeo0.90 ~ 

/ 
1 

1 

llln 

r"'_ l_ 

id l'- 0.90- -; 

DENOMINACION IPW'I 
CANI'IDAD ITIJI'AU1 UcU 1111 PI 

111111PI 
1811111"4 

DIIIIERVACICNiii-APIRIVRA SIMPLE 
-ANCHURA TOTAL-.,¡ 
AL'I'URo\MIN.32ean 
-MAtERA~: IIIDRIO 
1"EM'IADO _,CON 
PERFLERIII DEALUIIINIO 

~ 

- FAI.!IOTECHO 

11 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1~ 
' ' ' ' '-

~ puo0.90} 
lbnl 

~ 
1 

,.,.-l ;"' 
1 

1 

;d 
l'- D.90- : 

D910MI\IACION 11'1112 
CNmDAO TOTAL a Ud. a uc1 1"4 

OIIBSWAall'll-~8NPLE -AH-TIJI'.M.-.,1 
ALlURAMtl.-
- MA11!RIAL: VIDRIO 
TEM'IADO-CON 
PEAI'ILEAL\DE ALUMINO 
~NIA-DOII..E 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 

PVOJ-c 
PUERTA VIDRIO PL BAJA 

! 

-FAUIO'I'ECHO 

11 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

[/ --
~ paeo0.90 ~ 

llln 

! 
1 

/ 
1 

{ 

,-"'_ l_ 

id l'- D-90- -. 

DENOII!INACION lf'IIOS.C 
CANI'IIW) ITIJI'AL 1 Ud, 1 ud .. 

DIIIIERVACDIES -APBmiRASIII!I'LE 
-PAliO ELtciRIOO 
-ANCHURA TOTAL -..1 
AL'I'URo\ li!IN, 285c1n 
-MA'IERAI:IIIDRIO 
'I'DAADO DE 5> ..... CON 
PERFLERIII DE AUNINIO 

PV04 
PUERTA CORREDERA VIDRIO PL BAJA 

¡ 
~ 
N 

/' 
ol'/.1,; 

./.1.// 

/ l /' 
,lo!'./ 

.,.~ ,/'"/~ 

///" // 

~ palO 1.83 ________,¡ 
llln 

~ .JI
-
: == === == === == === 

' 
-1.83 

D910MI\IACION IPW4 
C\lll!liiAD TOTAL' Ud, 4 ud PB 

-FAL1101Ef,HO 

OB8RIAQCI'IE8 1. PUIRI'A COAAI!-CON-RIUVIAUTOMAnCA 
-NICIIURA TOTALICblll ALl\MA MIN, 32SCm 
• W.TERW.:VIDAI011!MPLADO DE-SIN PEIU'LEAIA 
·INCI.INEQJIA ICLEIN (C> .. ..._)VTODOB LQ8 NECANBII!OB PARA B. 
COFIIIECIO R.tiCICNAMIENTO 

PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

PV05 
PUERTA VIDRIO PL. 1a 

~ 

-FALIIOTECHO 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1~ 
" ' ' ' ' " .f- puo1.00 ,f 

lbnl 

~ 
1 

---l ;"'/" 

1 
1 

1 1 .p. 1 

~ 1.00 ---.t . 

D910MI\IACION IPWS 
C\lll!liiAD TOTAL' Ud, 41111 P1 

OBBRIADCI'Il-~81-.E -AH-TIJI'AL 1-..1 
ALlURAMIN.-
- MA11!RIAL: VIDRIO 
11!MPIADO-CON 
PEAFILEAL\DE ALUMINO 

EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

/IILIMtll 
'IU1at 

CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCONES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2.0'141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 D 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ ISIS'IDIAS CO'I"Nm!IENTACION Y ACAllADOS tNmiiORES ID8E ACitEMt DOOIU 

COIIPAR1111ENTACION ll!tmCAL DGOR4012F9 
PI.JINIUA DE CAAPIN'IUf4 11 



AR01 
ARMARIO PL TERCERA/CUARTA 

- FAL80 lECHO 

111-..tPMAilOII.ANCII 

r 
! 

1\ 1\ /\ 

\ 1 1 \ 1 \ 1 
\ 1 1 

\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 
\1 \ 1 

l 1 
1 \ 

/" \ 1 ., ¡· ' T 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 
\1 \ 1 \1 \[ 

TM~m~m.-

~ 

...___ D.IIO ---+- 0.88 -+- 0.88 -+- D.88 -+- 0.88 --.t 

[llENOMNACIÓN [AA01 
[CNIRWI [TOI"AL2 Ud. 1 ud P3 

1udP4 

[CBIIB'IVACICN!III [NN'IRJO FCRUIDO POR 1 MODULO 
-MOIIUID FRONTAL DE -0 F<lANADO PCR OCHO PU!RTM PIW:IlCMI.EB. 
DEliRE CON~'I'OC#I 
-ON_EB_I_ 
·MA'IERW.: Dlil 
-N:NIN10:MAOERAESIW.T-!1Eiiii-IM1E 
·CCLOR: RAL '11138 

AR05 
ARMARIO SALA FORt.tACION PL. PRIMERA 

- FAUIO TECHO - - - - - 1 -- -- -- -- --~ 11 -- -- -- -- --- - - - -ci _,.,.,. _,.,.,. _,.,.,. _,.,.,.- _.,.,.,. -- -- -- -- --- -- -- -- --
\ \ /\ / 

\ ' / ' / 
\ ' / \ / ' \ / ' / ' ' / ' / .. 

\ \ / \ / ~ 
\ \ / \ / 

&1 \ ' / ' / 
C\1 ' ' / ' / 

l 
" 

:( 
/ / " / ' / / ' / " / / ' / ' / / " / ' / / " / " / / ' / ' / / " / " ~ 1.1!5---+--- 1.1!5---+--- 1.1!5---+--- 1.111---+--- 1.111 ____,¡. 

~ - -----iE__ . ~=_L_____ k ------ ! ----- .. ..'' ... --""'- ----..;).._,.--""' 
1.14 1.15 

[OENCMNIICICN [Na 

[CNIRWI [TOI"AL1 UG. 1 ud P1 

[CBSERVIICIOIB [NWNUOTAIIIQUEMOal~ 

AR02 
ARMARIO PL TERCERA/CUARTA 

- tw.80 TECHO 

TN'ETADE - TIOPOADE - AlA~ IW>eM 

1\ "l" ' "' i =11 ' 1/\ /\ 1\ 1 
IDDI! 

1' : 
1 ...... ~ 

\1 \1 \/ \1 : ./'! ~ ~ % ! ~ 
\1 \ \( 

/ 1 ! i " l l "' 1 1 1 ' 

~r 1 t ., ¡· ' ¡· ' 
't.. • j 

1 ¡ 
•'J ~ 1 \1 \1 \1 \ ! ~/l 

DENOMINACIÓN [AA02 
CANIIIWI ['IOTAL2Ud. 1w!PI 

1udP4 

C81ERVADONE8 11AM11R10 f'ORMIIDO POR 1 MOou.O, 1 HUIIECTADOR 
• M0ou.0 -AL DE NUIAAlO FORMADO POR OCHO PUEinM PRACI'ICAIIL.ES, 
CI-CON~TOCA 
·DIIENBICNill-1-
• HLNECTADOR 17om 
·M1ERIAI.:DM 
-IICAIWIO: II.AIIIRIEIIMAI.T_!IEM_1E 
·COLOR RAL 7o. 

AR06-AR07 
ARMARIO PL BAJA LOCAL 1 

--~LAI'IIIRTA 

¡\ / 

\ 1 // \¡;' / 
\1 1 "" " / 

\f 1 [} "'- \ 1 " / 
\ \ _) ' ' v t" ~ ~ / 1~ / UU '-

1 \ '1 1 \ / " 
\ l_ ',"' 1 . / " 

DeiCMI'IADON 1-.MDT 
CillmiWJ [TOrAL 1 Ud. 1 Ud Pll 

0118ERVADONEI6 [ARIIWUO FOfiMAOO PCRII MÓOU.IIS DE AND4URA n1 .... 1IUIECTADOR, 1 BE 

AROJ AR04 
ARMARIO PL TERCERA/CUARTA ARMARIO PL PRIMERA 

- FAL801ECHO - FAL80 lECHO 

TM'nADE lN'DADe - MlEM 

1 \ 1 \ 1 \ /~ / 1 1\ 11 

\ 1 \ 1 \ 1 ¡ !f= ;/ 1 \ /\ /\ 1 / 
\ 1 ! \ 1 \ 1 llll i ~: \1 \1 \1 11 ~ 

1 
.., ci '{_ .., 

\/ t- : "' 1/ \ 

f /hl 
, / 

/~ t 1 1~ 1 ., /' ., + • Y, 
~ ti! / : 
"' 1 \ 1 \ 1 \ - "' ' 1 \1 \1 \ 

~ 1 '{_ 1 ' "-. 
~0.77 0.77 l 

n IIIIIINIW~IIIIINII~~~~-~~~NIIII~IIIIINIII I n ~~llll/\lllllllf\1111/\1111111\\1111/\llll il 
[OENCMIW:ION IAA03 DENOMtw:ION IAA04 
[CNIRWI [TOI'N.4Ud. 2udPI CNiliiWI ['IOTAL 1 Ud. 1 wl PI 

2101P4 

ICBIIERVACICN!III INN'IRIO RlRIMDO POR 1 MODULO. 1IUIECTADOR 
-MOIIUIDFRONTALDE-OF<lANADOPCROCHOPU!RTMPIW:IlCMI.EB, 
DEliRE CON 'IOC:Ao'I'OC#I 

C81ERVADONE8 ARMM10 FORMADO POR 1 MOou.O, 1 HUIIECTADOR 
-MOou.OFR!lNI'AL DE-OF<IWADOPORIIEBPU!RTM 
PRACil~ C-CON 'IOC:A-TOCA 

-ON_EB_I_ 
-HUIIECTADOR rr .... 
·MA'I'EIWIL: Dlll 
·N:NIN10:MAOERAESIW.T_8E_1E 
·CCLOR: RAL '11138 

- FAUI01ECHO METAI.ICO 

~ .. TAPErA DE -- -- - _J 1'ED40 DE .LooR 

1 

/ \ / \ /\ 1\ /\ / ~::.¡. / 

/ 
/ \/ \1 \1 \1 \1 1 ,.) 

\ ' ' ,, ,, \f 1 ~ 
\_ 1\ 1~ 1' )\ 1\ : ¡¡,\ 

\ 1 \1 \/ \1 \1 \ 1 

·DIIEN810Ni8:133am 1-
·IUIECTADOR 17om 
• M'I'B'IlAL: DM 
-IICAIIADO:-RAEIIMAI.T-IISII-MA1E 
·COLORRAL-

AROS 
ARMARIO PL. BAJA 

- FAL80TED40 

·:::r--~~ ~~~~¡l 
f

---- ---- lil ... 
=== == . [],.=.,· 

= = == :.== == :1:== == :! 

5 

+--- 1A8 ---.lo 

u 
,f o:..re+---· hfilil.j.. 

[OENCMINIICICN [AIIDII 
[CNIRWI ['IOTAL 1 Ud. 1 ud P8 

- MODUID FRONTAL DE -0-PCRCI'ICO PUBO"A8 PRACI'ICIIII.EII 
~CONUAYE 

• MOouiD FRONTAL DE -0 F<lANADO PCR DIECIOCHO PUE!ti'A8 PRACI'ICMI.E8. Cl-CONTIICA.-'I'OC#I YUAYE 
·DIIIIEI'MIIONEBII-132SCIII 

[CBSB'IVACIOIB-U0ou.o F-TALDE 
IIIWMIO~POR 
1RE8 PUERTAS 
PMCIICAIILEIII ·DNIHIIONE81171cm 1-

• MA'I'B'IIAI: DM 
-N:NJ/IIJO;IWI-EIIMAI.T_IEM_1E 
·COLOR: IW.111311 

EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RO'IEI:1U 

• H....a:TADOR Tl'cm 
-BIE$1tcm 
• W.TBilAI; DM 
·N:NIN10:II'.ADIRIEIIIMAI.T-8EIII-TE 
·COI.Oit RAL 111311 

PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

/IILIMtll 
1U1at 

CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCONES DE SIERRA 

ABRIL-IIIA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 o 3.125 8.25 

·PAlio CON UA'<IE 
-DIIIEM$01E81<ecm 1 
·IIIA'I'B'IIAI: DM 

-~-EIIMALT_8BI_1E 
·COLOR A DEI'JIIR POROF 

IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ [SIS1DIAS CO'I"Nm!IENTACION Y ACAllADOS INmiiORES IIDIBE ACitEMt DOOIU 
COIPAR1111ENTACION 11ER11CAI. DOOA4012nO 

PIMIJ.A DE CAII'INlEIIA IV 



AR09 
ARMARIO PL. BAJA LOCAL 2 

- FAUIO TECHO 
~ 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 • 1 

j t"$ 1 

.,¡ 

1 : 
1 

l..to:1;- 1.81 ~ 1.85 -------+ 1 t- 0.81 --+- 0.81 --+- 0.111 --+- 0.81 -iJ_ 0.111 

: lt"" fYifr ~ yj 
[tENCMitW:ION 1 Na 
[CNIRIAD TOrAL 1 Ud. 1 udPB 

[0118ERVACIOIEI [ AA1M1U0 FORMADO POR 8 MODu.o6 DE ANCHURA 78 COl\ 1!UII:CI"ADOR, 1 BE 
- UODULO I'NlNTAL DE -0 FCANADO POR DIECIOCHO PUERTAS I'RACTICAIILEII, D-CDNTIICfpl'OCA YUAYE 
• UA'I'B'IW: DM ----TilDA--lE ·COI.Cit IW.1U38 

EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

alla FALIIOTE<:HO 

----... 

~ ~~--] o • •• T •• • 
~ 1·:::: ::::r::J ~ 

= === •= =~ ~ [~ ~ ~: 
~ 1.48 _____,¡. 

IL.::~Jtl 
itENCMNADON IAR10 
[CNIRIAD TOrAL 2 Ud. 1 ud P3 

1udf04 

[0118ERVACIOIE8loii0DlU) FRONTAL DE 
-O-POR 
TRE8 P'Uim'AS 
PRACnCMUill 
o PAAD CON lLAVE 
o DNDI8DNES 1-1 
oiiAlEAIAI; DM 

·ACAIWIO<
EIIIIW.TAIII\liENifollllE 
o COLOR A DEI'INR POR DF 
•_CII!_EII'MII8N 

AR11 
ARMARIO PL. TERCERA 

- FALIIO lECHO 

~ .. 
=== ::l====:l:====i:====l :1 

= == ':!'!: ==J== =:'== = 

~ 1.78 ----.,f 

u 
L oA;4·,L~,44 L oA;4·,L"4Á4 L 

[OetOMINADON IAR11 
ICAH11DAD TOTAL 1 Ud. 1 ull PS 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

!IAIAW SANCHEZ CARYAUIO 
ALEIC FALCONES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 20141 

I!ICMA 
.U: 1/250 

ICNIItiJO ICI.W.AL P'IUEXIIn'ENft 1 

- FAUIO TECHO 1 

///1 ' ' ' ! 1 ' ' ' ' / 
S. 

' - ~~' 
N 

1 

/ ' 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

t=UB=-!1 
~-o.se-~-CUla-..:.....t 

DBIONI'IADON 1-2 
CAHlliWI TIJI"AL2 Ud. 2 ull PB 

01111ERVACIONE8i-MOOULO FROifTAL DE 
MNNUO FOAIIAOO POR 
DOS PUERTAS 
PIW:11CAIIU!S 
·PAliO CON UAYE 
-DNENIIIONE$1~ 
-NA~DM 
-ACNJIDO;OONOEL 
AE'IIE8TWIENTOACTUAL 

AR13 
ARMARIO HALL PLANTA BAJA 

- FAUIO TECHO 

' / ' / l 

' / 
1 1 ' / ' / ' / ' / ' / ' / ' / ' / 
1 1 '· / ' / 

//1', / 1', / 
/ ' / ' / ' / ' / ' / ' / ' / ' / '-./ 

' //1! \. 
\. 

\. / 
\. / 

'- / 
\. / 

«11 \.( 

~ /¡} D', 
1 

/ 
/ \. 

/ \. 
/ \. 

/ \. 
'>1 

J l MOOUL01 u MOOuL02 1 L 
----ª----- ------X------t=o:sa-~ OJI8-+- 0.97 ~ ~ 

[DENOMINACIÓN [AR13 
[CNI111WJ TIJI"AL2 Ud. 2 ud PB 

[OIIIIERVACIOIIE$[. N1NN00 FOAIIAOO POR 2 MODI.ul6. 
·MODULO 1, FRONTAL DE -0 F'CANADO POR CUATRO I'UE 
~Ell. DERRECONTIICfp~DI-810Ni111112oml 
-MODULO 2, FROifTAL OE -0 FOIWADO POR DOS Pl.en"A 
~EII. CERAE CON TIICfp'IOCA. DIMENIIION!II182cm 1 
·IIATBUAL: DM 
-ACNJIDO; w.DBVI15811ALTADIIIIEM-NA1E,OQl.ORADEFtiR~ 

o 3.125 8.25 IICIUIIIE DIL l'lMCt 1 1 ~ [SIS'IDIAS CO'I"Nm!IENTACION Y ACAllADOS !NmiiORES IDBE ACitEMt DOOIU 
OOUPAR1111ENTACION IIER'TICAL DOOR4012f'11 

I'LIINIUA DE CAAPIN'IUf4 Y 



Soporte de placas de pavimento técnico 
suplementario 

N 
N 
o 

H---------VIdrio laminado 8+8 mm 

.------Perlil de aluminio acabado anodizado plata. 
Secdón 122x60mm 
Sllm Estel Glass 60 mm o similar 

.---Pavimento técnico existente 

Perfil de acero rectangular para soporte de 
perfll de aluminio. 
Secc:ión 220 x 80 mm 

~ 
d 

'-------HIItt MB HIS-N l=100mm o similar colocados cada 40cm al tresbolllo. 

EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

L_ _______ Losa de hormig6n armado existente, e=32 cm .•. 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

PLANTA CUARTA 

PLANTA BAJA 

o 3.125 8.25 

m~m8-§~ ~iU-i~~ 

,¡¡ ~1~19-¡ 
~ * 1!11!. lV I I rB$$ 
::::::: S:D:S: 

~:* 
l~oo 
! 
S$S5! 
IDO: ·-~-~ 00 
~00 
~··· --! ~ 1iit~tim!¡ m~m ~ 
~: 1: t14JIItfti}~II31\UiJ::3 

~ 

DIL l'lMCt 
CO'I"Nm!IE'ITACION Y ACAllADOS 

CDIPAR1111ENTACION 11ER11CAL 
DEWU -NIA \10~10 A IIEiliA ALTURA 



r------------------- rra:~=-~ .... ~--~ .... ~--~ :w -. ~=-~=-~• w;=-~--~--~íílilíí~=-~=-dl ------------------ -l 
. . . . . . . . . . . . . . ........ . 

1 1 

D 

1 ,, ,, ,, 
11 11 
11 11 
11 11 
11 ...J 1 
~===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_J 

D D 

------------------- IJ!;3.:J::_..:. . ·-- · ·-- · g : __ , ·-- · :# . ·!!ij -------------------

EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

PI-I'IAII11CACDI.OR ltNICO 

PI-EIIIMAI.1EALAOUIINA'IE,CIJI.ORAZU.IW.IID12 

PI-EIIIMAI.1EALAOUIINA'IE.CIJI.OR-TAIW.

PI-EIIIMAI.1EALAGUIINA'IE,CXII.ORCRBIW. 'I03e 

NEIAIIICA TEXIURlrADA COI.DR IIINICO 

NEIAIIICA TEXIURlrADA COI.DRCRB 

-~MENII! 

VllNOnw8.UCIDOH:130CIII 

VllRIOnw8.UCIDO H:I30CIII 

AliCATADO BINICO MII1E 1Git10CIII 

ClOR1NI8 eNIIOUMU!8 80UIIBUICKOUT OI!QUIYM.Eiffl! 

CORli'NEIRII.IAIILEIIIIIRIIICIW!JIOE<liiiVAUM'E 

-lADO PRI)DI!MA, PROOIN P,.,..,NA' Ma DI!GAI.I!aO, 

COLOR MOCOIIO EQUVAlENn! 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ ISIS'IDIAS CO'I"Nm!IE'ITACION '1 ACABADOS INmiiORES ID8E ACitEMt DOOIU 
R~MIEN'IOS \IEII11CAI.ES INTENORES DOOR4014F'I 

PUHI'A-



·==·==·.==·-. . . . ., .a • - .:..:¡;¡:; M · l . 

_

=>~~~~~~W&~~~~~~~~~~~~~~--~~·--~·-~==i]o.u ---------- p ·=:=· -,=·=· -,=·=·•ii(::;¡¡p- . :1 -------- . ¡l 
r- 1 il 

-------------------l 

-----------------
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i j 
: o ~ 1 D 
LJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ltr 
1 
1 
1 

~ 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

c;:=J 
1 
1 
1 
1 
1 

1~ 
1 
1 
1 

r1'~~
l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

D T. 

¡1· 

. l. 1_/ !1 
1 1 
1 ' 1 

i J lj ------. . -----1 ¿ --- --- --------
1 ,. ·-
1 - - - - -·- --¡ 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IiiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDAACABADOS 11 

Pl-l'lA8ncli>OOLOilaANOO 

PI-EIIIW.TE.AL¡ag,liiAn;, OOLORAJU. AAL 101Z 

PI-EIIIW.TE.ALACU'-NA'IE, CCUlii-TA AAL-

PI-BIIW.TE.ALAOIMNAlE, OOLORQAII AAL 111311 

lll!lAMINA lEXIUR!lADA CCUlRIIIANCO 

lll!lAMINA lEXIUR!lADA CCUlROAII 
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11 LEYENDA PAVIMENTOS: WOQUETA 11 

tr-iAR CA: FORBO 
OOLECCidl'l: FLOTEX 
t<.iOOELO: ldE'TRO AtJ'Tl-IRAOlE 

u 
ldAR CA: FORBO 
OOLECCI61'1: FLOTEX 
MOO ELD: ldElRO GAEY 

u 
ldAR CA: FORBO 
OOLECCI6t~: Fl..OTEX 
IdO O ELO: ldElRO GRAPE 

E 

· ref. producto: 4199 
- r:-&f. color: 5~008 
· dim; 50 / SOcm 

. rer. producto: 4199 
• ,.&f. color: 546006 
· dim: 50 / 50cm 

ref. producto: 
3380200405 
ref. color: 54601& 
dim: 50 J 50cm 

11 LEYENDA PAVIWENTOS: VINILO 11 

ldARM: UBERTY QRI(}NAL 
MOO ELD: BE TON ANlH R,&,CITE 

t.1ARCA: UBERTY ORIGiriAL 
~OIJ ELO; BETefl GRIS 

ref. prod~.Jcto:5J81-02 
medidos: 914:.:914mm 

D D
. cet pmd,ct"'5381-04 

medldcs: 914:.:914mm 

A 

~ARCA: UBERT1' ORIGI~I AL 
~OCELO: Cl-IHJE ARGEtH 

, - (TilA;¡ 1 ••••. ref. producto: 5379-05 
• medldas: 12001(18mm 

11 LEYENDA PAVIIAENTOS: CERAIAICA (SOLO PB)II 

MAR M: P<FCELAINGflES 
COLECCI6N: JUST-GREY 
11100 ELO: DARK GREY 

~AR !::A: PCR{;ELAI~JGRES 

COLECCI6i'J: JUST-GREY 
irliOOELO: ffiEY 

· n:f. pradt.u::;:tc:T600111 
· medidas: 600x500mm 
· acabado: siete 

D
. rof. prod,cto:TS00\12 
• medidas: BOO:x600mm 
· acabado: siete 

11 LEYENDA PAVIWENTOS: EXISTENlES 11 

IJ 
9JPERFTQE DE PAVIMENTO FORMADA 
PER PIEZAS DE PA\rlMEIHO IGUALES A 
LAS D:ISIDl T'ES 

o :J-1:1!1 0.:1!1 

1

-DEL.I'lMCII 
SJSTEIIAS COMPAR111ENTACI0N Y ACABA005 INliRICRES 

CDIPNI1111ENTAa6N HDRI2CNTAL 
PA'liENlOS - 1'\AHTA BAJA 
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ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

MJIIIIA 

M1IR 
CCI!MltAllliU 

MINAII SANatEZ c:ARYALHO 

AL!~ FALCONES DE SIERRA 
AIIRIL-IIIIIYO 201& 

11 LEYENDA PAVIMENTOS: WOQUETA 11 

tr-iAR CA: FORBO 
OOLECCidl'l: FLOTEX 
t<.iOOELO: ldE'TRO AtJ'Tl-IRAOlE 

u 
tr-iAR CA: FORBO 
OOLECCidl-1: FLOTEX 
1<.100 ELO: ldE'TRO GAEY 

u 
ldAR CA: FORBO 
OOLECCidN: Fl..OTEX 
IdO O ELO: ldElRO GRAPE 

E 

· ref. producto: 4199 
- r:-af_ color: 5~008 
• dim; 50 / SOcm 

· ref. producto: 4199 
- r:-&f. color: 546006 
• dim; 50 / 50cm 

ref. producto: 
3380200405 
ref. color: 54601& 
dim: 50 J 50cm 

11 LEYENDA PAVIWENTOS: VINILO 11 

ldARM: UBERTY QRI(}NAL 
1<.100 ELO: BE TON AN'Tl-1 R,&,CITE 

t.1ARCA: UBERTY ORIGiriAL 
~OIJ ELO: BETetl GRIS 

ref. prod~.Jcto:5J81-02 
medidos: 914:.:914mm 

D D
-cet pmd,ct"'5381-D4 

medldcs: 914:.:914mm 

A 

~ARCA: UBERTT DRIGI~I AL 
~OCELO: Cl-IHJE ARGEtH 

, - (TilA;¡ 1 ••••. ref. producto: 5379-05 
• medldas: 12001(18mm 

11 LEYENDA PAVIMENTOS: CERAIAICA (SOLO PB)II 

l<.iAR M: P<FCEL,&,INGflES 
OOLECCidl'l: JUST-GREY 
IdO O ELO: DARK GREY 

~AR !::A: PCR{;ELAI~JGRES 

COLECCI6i'l: JUST-GREY 
lr-iOOELO: ffiEY 

· n:f. pradt.u::;:tc:T600111 
· medidas: 600x500mm 
· acabado: siete 

D
. rof. prod,cto:TS00\12 
• medidas: BOO:x600mm 
· acabado: siete 

11 LEYENDA PAVIWENTOS: EXISTENlES 11 

IJ 
9JPERFTQE DE PAVIMENTO FORMADA 
PER PIEZAS DE PA\rlMEIHO IGUALES A 
LAS D:ISIDl ITS 

o :J-1:1!1 0.:1!1 

1

-DEL.I'lMCII 
SISTEIIAS COMPAR111ENTACI0N Y ACABA005 INliRICRES 

CDIPNI1111ENTAa6N HIIII2CNTAL 
PA\o1ME!mlS - Pl.AMTA TERaRA 
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PLANTA FOtHANERIA 

I!ICM.A 
.U: 1/7& 

11 SIMBOLOG1A 11 

~ IU!VACAIWJ2IIa0N DEPOUPROI'ILEND ~ 
NLEVA CANAUZACION DE POUPRDPILENO 

DENJAJAFRIA DEAQUAC.WEJIIE 

~ CAIWJZACIÓN DE l'a.II'FIDPIENO ~ IWIAI.IZ:ACIOHDE-IM'O 
El08TEK11! DE MUA~ 

ex¡ VAI.IMADE CORIE lB TDIIADEAQUAENNIQIJETA 

- VALIIUIADE&iiiCUADRA - VAI.IIUIA REDUCTORA DE AGUA Fl'lfA 

-- VAI.IMADE 4IDIA 11- INDA CimA 

DIAME1RC8 EXIBI Clml ENI!.!!!iRIA DE PPA-ml!ll!!!lf~ 

~ INClDClAO CON a8'1ENU1Do18 6 UANAR10Do18 

E] WRII!DEIIO- o LAVMOe CON l..eN NllllllU"'. D=18 

IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAIIEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAOCN DE F'ONTA!EIIIA DCOR5031F7 

PINfi'A QMRTA (1) 

o o.em U17S 
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EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U ~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA QJMAllZACÓN ·CONDUCTOS (PB) 11 

"'""'-- ..,_..""" -- ---..... ..... IÚJ - .... .. ... ... .. .. .... ...... u .... ·-- .... ... , ... .... ·- ...... . .... . ... .. ... .... ..... ·-- UIIO 1.11:10 .. 7,1 ... ..... ·-- ... ,_ .. .. ... ... .,... s.•w ... .... ... ... ... s#Ot ..• ,.. ..., .. ... ... . ... . .... ... ... .. ... . .. ·- 2.151 - ~ .. ... ... , .... ... ... - ... 
UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

ID 
Ul-0101 
UI-01CIQ 
UI-01CIQ 
Ul-0104 
Ul-01011 
Ul-01011 
Ul-0107 
Ul-01011 
Ul-010& 
Ul-0110 
Ul-0111 
Ul-02ll1 
U~-020~ 
Ul-0208 
Ul-!!204 
UI-OD; 
UI-Q2!ll 
Ul-0207 
UI-QZ!ll 
Ul-020& 
Ul-0210 
Ul-0211 
Ut-1PDI 
Ut-1PIII 

-LD 
PB'Y-«1 
I'B'Y-41 
I'B'Y-1111 
I'B'Y-41 
I'B'Y-1111 
PEFY-Illll 
PEFY.U 
PB'Y-«1 
PEFY-100 
PB'Y-«1 
PB'Y~ 

PEFY-I.l!l!_ 
I'B'Y-G 
PEFY-100 
I'B'Y.U 
PEFY-«1 

PEFY-125 
PB'Y-G 
PB'Y-t3 

PEFY·IJ!!!. 
I'B'Y-1111 
I'B'Y-41 
Cle-1-
Cle-1011 

UNIDADES INTERIORES VRV CON 
RECUPERACIÓN DE CALOR 

0101 1 "[__=:..--........ 
RELACIÓN PLANTA/ZONA/OFICINA 

• ELEMENrOS EXISTlNIE!I 

• !U!M!NrOS A DI!!5JitA%Ait / DI!51UZADOS 

• ELEMENrOS NUINDS 

r=I UNI:W:tJ~ 

• CAMDI~ -Li'l --~ :!1. 
~ --
6 --~IJECWOM: 

Olr&DL.AIIE ftÚDotO 
~~~~-.., 

D C~Dfiaaa,...,.,.. ... - _.___ 
= -~~~-= -.-
= ~ 
~ ~~~ 
'e' -""' . _,,..,.... 

<:...- .x:ADIIIniiW:II2dN 

Cl ........ ...-,., 

~ MIIUA-
E::::: ....... ..,_ 
~ ..... ..,.._. ... a --
& ---!MICam :=...."'"':.:'-
~ ---
~ _,....,_,. 

I
AJIIIIKIA.:~+~+~-MJ.I,... 

~ OWA •..aN~IIIQQ •M&A 

--·~-Al Drll!llaalti'UPdU1 r.t.llaii:IUCIZI.M.AIII.ADO 

.-:GWJA 

MATERIALES CONDUCTOS 

o 3.125 8.25 IICIMIIIE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
I'ISTALACION QJNA11ZACION Y IIDI111.Aa0r.l DCOR5051n 

CONOUCIOB - PLANTA IIAoiA 
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EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

~!~CALA 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAllZACIÓN ·CONDUCTOS (P1) 11 

·-~ 
..,._,..""" -- ---.. - '""' - - ..... ... .. .. .... ...... ...... . ... . .... ... . ... ..... ·- ...... . .... . ... .. ... .. .. ..... ·-- UQO 1.11:10 .. 7,1 ... ..... ·-- .... . ... .. ... ... .,... s.•w ... ""' ... ... ... ,_.,, ..• ... .. .. ... ... . ... . .... ... ... .. .... ... ·- 2.151 - ~ .. ... ... , .... ... ... ... ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

• -LD 
Ul-1101 JO. 
UH102 ~ 
Ul-11011 JO. 
UI-11Do\ 40 
UJ.11GI! ID 
UJ.11GI! 100 
Ul-1107 n 
Ul-1101! .o 
Ul-110& 100 
UI-12Q1 JO. 
UH202 .o 
Ul-121)3 n 
UI-12Do\ n 
Ul-12011 80 
Ul-12011 JO. 
Ul-1301 100 
Ul-1302 Jl 
UHll03 100 
UH304 .o 
UI-13D6 JO. 
UI-13DI 100 
Ul-1307 .111. 
Ul-1- n 
Ul-1- 100 
Ul-11'01 CMS.10CII 
UI-1Pil2 ~S.10CII 
UHIW CMB-1018 

UNIDADES INTERIORES VRV CON 
RECUPERACIÓN DE CALOR 

0101 1 L_=:..--....... 
RELACIÓN PLANTA/ZONA/OFICINA 

• ELEMENrDI!I EXISTlNIE!I 

• ~IZM~NrDI!I A D5'1AlM/ DI!SI'IAZAPOS 

• ELEMENrDI!I NUIMIS 

~ UNIW:JJ,..,. 

~~ CAMDI~ -Li'l --~ :o .... 
fl --
~ ----.ADOM .-cwDM: 

o.DILMEftÚINO ---0 CIDfiDICia ,...,...,..11/M - _.___ 
= --= _,..,.,. 
= .....-
~ --A ---~ 

• COfaiCia flaOU 

<:.- .x:ADIIICIIWDdN 

Cl ................ _ 

El ........ .......... 
E::: ....... ..._ 

~ ..... ~-· a --
81 ---!MICam =....-=.=-
~ --
~ _ ...... _.. 

1 

... -..-.-·-·-Mniii.ID: awa • ...-~~~na • MM&A 
DniiiiOR ~: G.IRIMatEW. 
_,.,..... ft)HQIEIUC111:11.M,MI.ADI) 

.--:GWJA 

MATERIALES CONDUCTOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONES iDBE ACitEMt DOOR.S 
NSTALAQON DE CUIIA11ZAOON Y \IDili.AQON DCOR5051F2 

CONDUC1IlS- PlANTA PRIIIERA 
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d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAllZACIÓN ·CONDUCTOS (P3) 11 

.. _._ ..,..,.."""' 
..,..,..._ 

---.. ...... '""' - - ...... ... .. .. .... ...... ...... . ... . .... ... . ... .... . .... .. ..... . .... . ... .. ... .. .. . .... . .... ··- ..... .. 7,1 ... ..... ··- ... . ... .. ... ... .,... s.•w ... .... .., ... ... ,.,. . .. 010 ... .. ... ... . ... . .... ... ... 
•• ... ... ·- J.7.5R - ~ .. ... >.s , .... J.LIII - ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

~ UllllWJJ!fiiRI:* 

ID -.D ID ~ 
Ul-3101 PB'Y.t3 Ul-3408 PEFY.t3 !iAI ...... -
UI-3102 PB'Y-«1 Ul-3407 PEFY-tO -
UI-81Gra PB'Y-«1 Ul-3408 PEFY.t3 Li'l ===-,_ 
Ul-81ot PB'Y.t3 U1-81101 PEFY.- Q!!Y .-ro 
Ul-81115 PB'Y-«1 UlolllliZ PEFY.- COIIW.oO.\. 
UI-81Cll PB'Y.- UI-IIRll PEFY·1DO 111251 --. 
Ul-3107 PB'Y-«1 u..- PEFY.- fllli1l 
Ul-3101 PB'Y.t3 Ut-35G5 PEFY.t3 ~ ........-.......,. 
Ut-3201 PB'Y~ Ul-3508 PEFY.t3 x ==-
UI-3202 PB'Y~ Ul-3507 PEFY.t3 n ......_.,,.._ 

UI-320S PB'Y-«1 Ul-3508 PEFY-tO 
u1o112ot pa=v.- u~ PEFY-tO O _,.,_....._ 
UI-82DI! PB'Y-10 u..- PEFY·1DO 

~= ~=:: ~= ~=~:: - -.-... Ul-3208 PB'Y-«1 Ulo3808 PEFY-tO = _.,,.._ 
~= ~=:: ~= ~~~:: = ..,,.. 
UI-330S PB'Y-«1 Ulo3808 PEFY.t3 = .....-
UI-88ot PB'Y.. UI-3POI CIB-1001 .......-_,. 
U1-831115 PB'Y-«1 UI-IIP02 CIB-1001 ~ --
U1-831115 PB'Y.- Uloi!Poa CIB-1001 -...,.. 
Ul-8307 PB'Y-«1 u..- CIB-1001 • ....ucnofWOU 

~= ~=:: ~= g:::~:: ~ ....... ...-
~= ~~!: o ........ .....-..-
~= ~=:: El OOIUA-

E::::: ....... ..._ 
m ..... ~ ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON 1 CR --

RECUPERACIÓN DE CAlDR =::~ -----
IZ'I :=...."'"':.:'-

~ 
~ ----.. _ ~ _,....,_,. --ÜBaP\MTA AJIIIIKIA:OW*+~+~-MJ.IIICIIm 

Mniii.ID: awa • ...-~~~na • MM&A 
DPIIIIORC'XIfaiC'IOI: Q.R!MatEI'M. 

RELACIÓN PLANTA/ZONA/OFICINA ==-·"'"""""'CIImM-
MATERIALES CONDUCTOS 

• ELEMENI'DS EXISliME!I 

• ~IZM~NI'DS A DI:SPIAZM/ DI!SMZAPOS 

• ELEMENI'DS NUINOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
NSTALAQON DE CUIIA11ZAOON y \IDI'II.AQON DCOR5051F3 

CDIIIUCnl6- PIJWI'A 'ltiiCIRA 



EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 
ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAllZACIÓN ·CONDUCTOS (P4) 11 

"'""'-- ..,_..""" -- ---..... ...... IÚJ - .... ... ... ... .. .. .... ...... u ..... ··- .... ... , ... .... ·- ...... . .... . ... 
10 ... .... ..... . .. UQO 1.11:10 .. 7,1 ... ..... ··- ... . ... .. ... ... .,... s.•w ... ""' .., ... ... s#Ot . .. ,.. IIQ .. ... ... . ... . .... ... ... 
•• ... . .. ·- 2.151 - ~ .. ... ... , .... J.LIII - ... 

UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

~ UNI:W)JN'IIRIOil 

ID -.o ID ~ 
Ul-4101 PB'Y-«1 Ul-4408 PEFY-«1 !iAI ....... -
UI-4102 PB'Y-«1 Ul-4407 PEFY-tO -
U"'1~ PB'Y-«1 Ul-4408 PEFY-«1 l':i:'l ~-
U.,.104 PB'Y-«1 Ul-li!OI PEFYoG Q!9? -.-.o 
U"'101 PB'Y-«1 UI-MQI PEFYoG ~'""' 
U"'101 PB'Y-«1 UI-44GI PEFY·1IXI l1l2il --
U.,.107 PB'Y-«1 Ul-4404 PEFY-«11 filli!l 
Ul-4108 PB'Y-«1 UI-45G5 PEFY-«1 6 ~...:-"' 
UI-Gl1 PB'Y~ Ul-46l)8 PEFY-«11 x OOD&.AIE-
UI-Q)2 PB'Y~ Ul-4507 PEFY-«11 n .....,.,.,,.._ 

UI-GOS PB'Y-«1 U.,... PEFY-tO 
U1421M PB'Y-«11 u..... PEFY-tO D -----
Ut-4208 PB'Y~ u....- PEFY·1IXI 

~= ~=:: ~= ~:~:: - _._.._ 
Ut-4208 PB'Y-«1 Ut-11105 PEFY-«1 = -~~~--
~= ~=:: ~= ~:~:: = _,.. 
UI-430S PB'Y-«1 Ulole08 PEFY.e3 = .....-
U.,._ PB'Y.e3 U~ e-1IXII ..........,__,A 
u...- PB'Y-«1 UI-IP'02 e-1• ® --
u...- PB'Y.e3 UI-II'ID C-1IXII ....,..,...., 
Ul-4307 PB'Y-«1 UI-IP04 C-1IXII • ........,fWOU 

~= ~=:: ~= g::~:: c.- ....... ...-

~= ~~:' o ............... _ 

~= ~=:: ~ MillA-
E= _... .. ..,_ 

m """" ........ a. .. 
UNIDADES INTERIORES VRV CON 1 at --

RECUPERACIÓN DE CALOR a:~ ----.~ m :=...-=.=-
otol ~ ..,.....,. ............. 

~-.. - [¡] _ ...... _... --...,..P\o1WTA G.IIIIIKIA.:OIAM.+~+~-~ 

~OWA.~IIIIIV•M&A 

--·~-
RELACJÓN PLANTA/ZONA/OFICINA ==-·a""''""'._..._ 

MATERIALES CONDUCTOS 

• ELEMENI'DS EXISIIMEB 

• !U!M!NI'DS A D!SPIMAR / DI!SIUZADOS 

• ELEMENI'DS NUIMIS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
NSTALAQON DE CUIIA11ZAOON Y \IDI'II.AQON DOORS051F4 

CONIIUC'IOS - I'LIIHTII aJARTII 
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11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:AlaiA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IatA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMATIZACIÓN ·CIRCUITOS (PB) 11 

.. _._ ..,_IWI 

__ , 
--(A1/l') 

FÚI - IÚl ....... ..... ...... ... ~ .... ~ ....... ··- ..... ... , ... ..... NIO ... ,. ..... ··-.. . .. """ ..... ·- ··- ..... .. 7,1 ... ..... ·- ... . ... .. ... ... .,... ..... .... -40 "' , .. 3.110 ... ,., .... .. u "' . ... ·- ... ... .. ... ... ..,. ..... - -.., ... ... , .... . ..... - -
UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

81~-IWJ-
UI-01: = ~-..... ..._. 
Ul-0102 PEFY~ ~ 
UI-G1011 PEFY~ uo 
UI-G104 PEFY~ ,.. ·--
UI-010& PEFY~ [¡113 ,_., ..... ..._. 
UI-G10G PEFY-100 D 

UI-G107 PEFY.a oac 
UI-G10G PEFY.e:l ~ '"""'-
UI-010& PEFY-1CO -w- m..... 
Ul-0110 PEFY~ 
Ul-0111 PEFY-tll 1Z1 wo•-
UH20t PEFY·IOO -
U1-11211:l PEFY.a -. - ~,.._ 

UI-IIZD PEFY·100 --

~= =: ~~-..... -
UIGIII PEfY-100 
Ul-0207 PEFY.a 8 MWIII!IUNW. 

UIGIII PEFY.a 
Ul-020t PEfY-100 
Ui-11210 PEFY~ 

1 

r 11W40S A Z 'MIOS 
Ui-11211 PEFY-G ASIJASAIWOOOA~ 
UI-1PDI C_,CIOI UQIIIDO GAS 
Ulo1PDII C-1011 1 NOIII!Re ~ulg pulg 

A 1/4' 1/2' 
a va· snr 
e 3.18' 314' 
D 3.18' 7/1' 

UI VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR 
TIWICSU JUliOS 
AllUASNUUMCAM-

~MB 
L1QU1 GAS UQIIIDCIIlE GAS NOM 

LlQUIDO DESCARGA GAS 

DIJa DIJa DUla DUla ulcl aula pUig PIAI pUig 

li S/8' 314' 11/11' l!w4 7/8' 11/8' 1JJ8' e 1/4' 3/8' 1/Z' 
-~-16 .5/1' 7/1' 11/11' 36 7/8' 11/11' 1.5/1' F 3.18' 1/2' .5/1' 

llB-20 314' 7/1' 11/11' liA:d 7/1' 13/8' 1.5/1' G 3/1' S/1' 314' 
122-:M 314' 11/11' 11/11' H 3/1' 314' 7/1' 

llJBEIÚAS REFIUGERANTE DES DE LA UE HASTA 1 112' 314' 1318' 

lA PRIMERA DERIVACIÓN 
] 1/Z' 7/1' 1318' 
K .5/1' 7/1' 1318' 

0101 L S/1' 11/11' 1318' 

"' .5/1' 11/11' 13/8' 

~--- N 314' 11/11' 1318' -- o 314' 11/11' 1318' 
_.._. 

p 314' 13.18' 1318' 

RELACIÓN PLANTA/ZONA/OFICINA llJBBUAS REFIUGERANTE 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
NSTALAQON DE CUilA 11ZAOON Y \IDili.AQON DCOR5053'1 

ORCII11011 - PLANTA BA.IA 
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11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-Io!A'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAnZACióN • QRQJlTOS (P1} 11 

....... ._ -1'1"1 

__ , --ll'dl'l FÚI - IÚl ...... ..... ..... ... ~ .... ~ ....... ·-- ..... ... , ... .... NIO ... ,. ..... ·--.. . .. """ ..... .... ·-- l.GO .. 1,1 ... ..... ·- ... . ... .. ... u .,... ..... .... -... ... .... 3JI>t ... .., .... .. u "' . ... ·- ... -.. ... ... .__ ..... - -" ... >.s , .... . ..... - ... 
UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

ID 1~ 

Ul-1101 80 
UI-11Cit 40 
UH10S 80 
Ur-t10ol 40 
Ulot11111 80 
Ulot11111 1211 
Ul-1107 lla 
Ul-111111 lla 
Ul-110& 1CO 
Ul-1201 80 
UH2Cit lla 
Ur-t20S 80 
UlotZM 8.1 
UlotZIII 80 
Ul-1::111111 lla 
Ul-1301 1CO 
UI-13Cit 8.1 
Ul-130.\ 1CO 
Ul-1304 8.1 
Ur-tll06 80 
Ulot31111 1211 
Ulot3117 &1 
Ulot31111 &1 
Ul-131111 1CO 
UI-1POI 20 
UI-1P02 20 
UHPOS 20 
UHP04 20 

UI VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR 

~ -·-8 DaC::.DILA~ 

[)13~ XX U,_.llmM:IIR 
Dele:.DILA~ .. 

... ~ 
-w-

IZI -
·--........ 
....,..,_,...,.. 
'1'\181A ... ~ 

,_,_ 
~~-..... -

8 --

NOIII!Re 

A 
l. 1 :1111' 1 518' 
e 1 va· 1 J/4' 
o 1 va· 1 7/8' 

lll.OMB L1QU1 GAS UQUIDCIII: E5iCAIIGjll GAS NOM LlQUIDO O~ GAS 
1 1'' Ida DUla 1 DUla DUla DUla 1 DUla pUig pulg pUig 

TIWIOSAS 1UIICS 
lmNiNUUMCAIA~ 

U S/8' l/4' 11}8' iM-.34 7/8' 11/8' 1 Jlll' E 2/4' 3/B' 2/Z' 
.4-16 S/8' 7/8' 11}8' 36 7/8' 11/8' 1 s¡s· F l/8' 2/2' S/8' 

llla-20 l/4' 718' 11/8' "*- 7/8' 13/B' 1 s¡s• G 3/8' Sil' J/4' 
lln-24 J/4' 1118' 1118' H Jlll' J/4' 718' 

TUBERIAS REFRIGERANTE DES DE LA UE HASTA I 112' J/4' 1 3/8' 

6 l 112' 7{1' 11J8' 
LA PRIMERA DERIVACI N K s¡s• 718• l'J/8' 

~ 
otºL._ .. _ 
L_.~ ... ...... """"" 

L S/8' 11/B' 1 311' 
M S/8' 11}8' 11J8' 
N 3/4' 1118' 1 311' 
o J/4' 11{1' 11J8' 
p 314' 11J8' 13/8' 

REI.EOON PlANTA/ZONA/OfiCINA TUBBUAS REFRIGERANTE 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN"Rl E: INSTALACIONE3 IDBE ACitEMt DOOR.S 
NSTAI.AQON DE CUilA 11ZAOON Y \IDiliAQON OOOR5052F2 

CIRCUmlll - PUNTA PAIIIEI!A 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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1U1at 
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ABRIL-IatA'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAnZACIÓN ·CIRCUITOS (P3} 11 
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UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

11 
IUI-3101 
IUI-311112 
IUI-3103 
~ ¡¡¡¡:m¡ 
IU1-11aa 
IU!-11107 
IUI·IIIaa 
IUI-3201 
~ 
IUIG)II 
IUIGiol 
~ 
¡¡¡¡:z¡¡jj 
IU1-12117 
IUI-32CII 
IUI-3301 
IUJ.SS12 
IU~ 
IUI.B)I 
IU1-1131111 
IU1-1131111 
IUI-IS07 
M-13111 
IUI-3401 
~ 
IU..,_ 
IUI-1404 
IUWMC16 

~ 

'ª ti 
ti 

"ª ti 
ti 
ti 
ti 
~ 
~ 
ti 

'ª 411 
ii 
ti 
ti 

'ª ti 
ti 

'ª 1111 
ti 
ti 
ti 
ti 
125 
ti 

'ª ti 

11 
1.11-3408 
LII-S407 
1.11-3408 
Lll-lll01 
U-311011 
u.-
U-31104 
U-3IIDII 
IJI-3S)8 
1.11-3507 
IJI-3S)8 
U.aeot 
u.
u.-
U-31104 
U-3IIDII 
Lll-3eC8 
1.11-3507 
1.11-3808 
U-liPOt 
u.-
u.-
U-31'04 
U-3'1l!l 
LII-3PC8 
1.11~ 
LII-3PC8 
1.11-llf'W 
U-l!PIO 
U-31"11 

--'ª ti 
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ti 
ti 
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ti 
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fJI3~ JOC U,_.llmM:IIR 
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NCIOI!Re 

A 
• 1 :1111" 1 5/B" 
e 1 3J8" 1 314" 
D 1 3)8" 1 7/1" 

UI VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR TIWIOSA31UIICS 
AllUASNUUMrAM~ 

lll.OMB llQUI GAS UQUIDCIII: E5iCAIIGjll GAS NOM llQUIDO Dl!!iO\RGA GAS 
1 1'' tOa DUla 1 oula nulo DUla 1 oula IIUIII PIAI IIUIII 

u s¡s• 314" 1111· IM-.34 7/8" 11¡a· 1311" e 1/4" 311" 1/Z" 
.4-16 5/8" 7/8" 11/1" l6 7/1" 11/1" 1 s¡s· F 318" 1/2" 5/8" 

IILa-20 l/4" 7/B" 11/1" "*- 7/8" 13/B" 1 s¡s• G 318" S/1" 314" 
12-24 l/4" 11J8" 11J8" H 318" 314" 7/B" 

TUBERIAS REFRIGERANTE DES DE LA UE HASTA 1 112" 314" 1 311" 
6 ] 1/Z" 7/B" 1 'JfB" 

LA PRIMERA DERIVACI N K s¡s• 7¡a• 1 318" 
L S/1" 11/1" 1 318" 
M 5/8" 11J8" 1 'JfB" 
N 314" 11/1" 1 318" 
o 314" 11J8" 1 'JfB" 
p 314" 1318" 13/1" ~ 

otºL._ .. _ 
L_.~ ... ...... """"" 

REI..EOON PlANTA/ZONA/OfiCINA lUBBUAS REFRIGERANTE 

IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAIIEN'Rl E: INSTAI.ACIONE:3 IDBE ACitEMt DOOR.S 
NSTALAQON DE: CUilA 11ZAOON Y \IDI'II.AQON OOOR5052F3 

o 3.1211 8.25 

DRCiml6- PIJWI'A 'IUICEllll 
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'II1ILO llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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1U1at 
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!IAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCONES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

e· 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA CUMAnZACióN ·CIRCUITOS (P4) 11 

loo 1 -1'1"1 1 __ , 1 --ll'dl'l 1 
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UNIDADES INTERIORES VRV CON RECUPERACIÓN DE CALOR GENERAL 

D 

Ul<t101 
Ul<t1Q2 
Ul<t103 
Ul-410f 
Jll-41011 
Ul-41011 
Ul-41117 
UI-41QI 
Ul~ 
Ul-4202 
Ulo4203 
Ul~ 
Ul-
Jll-43lll 
Ul-42ll7 
Ul-421111 
Ul-4301 
Ul~ 
Ul-1303 
Ul-4304 
Ul~ 
Ul-4311111 
Ul-
Ul-431111 
Ul-4401 
UI-44Q:l 
Ul-4403 
Ul-4404 
Ul-440& 

-.u~ 

Ji 
t!l 
100 
t!l 
100 
JKl 
100 
JKl 
~ 
~ 
t!l 
tl 
~ 
1111 
11 
100 
11 
t!l 
~ 
~ 
~ 
1111 
¡¡¡ 
JKl 
JI!! 
1_. 
100 
JI!! 
100 

D 1 ...u! 
U-4408 1111 
Ul-4407 100 
Ul-4408 1111 
Ul~ N 
Ul- N 
Ul-41111 100 
Ul- 1111 
Ul-41111 1!1 
Ul-41111 1111 
Ul-4507 113 
Ul~ 100 
Ul-1801 10 
Ul- 126 
U...al3 1111 
U1-4111M 1111 
U~-481~~~ 1111 
UI-48UII 1111 
Ul-4887 1111 
Ul-4808 10 
UHPOI 32 
UI-G'OI 88 
u....... 88 
U1-41'04 83 
UI-4Pilll 83 
U~-4~'0~ 12 
UI-4P07 113 
UI-4PGS a 
UI-4POII es 
UHPIO es 
UHP11 32 

~ •w-8 DaC::.DILA~ 

[)13~. * U,_.llmM:IIR 
Dele:.DILA~ .. 

... ~ 
-w-

IZI -
, __ 
........ 
...,...,_ 
'1'\181A ... ~ --~~-.,..-
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NCIOI!Re 

A 
• 1 :118" 1 5/B. 
e 1 m· 1 314' 
D 1 va· 1 7/1" 

UI VRV CON REClJPERACIÓN DE CALOR TIWIOSA S 1UIICS 
ollli.WINUUMCAMitSDIIW:IOII 

lll.-MB LJQU1 GAS llQUIDCII: ESCMG.II GAS NOM IJQUIDO OI!SCAIIGA GAS 
1 1"'' Ida DUla 1 DUla DUla DUla 1 aula IIUIII PIAI IIUIII 

u S/8" l/4. 1111· IK-l4 ¡¡a• 11¡a· 1lfl' e 2/4' 318. 2/Z' 
.~-1.6 .5/1" 7/1" 11/8' 36 718' 11/1' 1 .5/1" F 318' 1/2" .5/1' 

1 U-20 l/4• 7¡a• 11/1' "*- 7/8' 1318' 1 .5/1• G 318• S/1• 314• 
lln-24 J/4' 11/8• 11/8" H 318' '3/4' 718' 

lUBERIAS REFRIGERANTE DES DE LA UE HASTA 1 2/Z' 314• 1 311' 

6 ] 2/Z' 7/8. 1 318' 
lA PRIMERA DERIVACI N K .5/1" 718• 1 311· 

ftºL=:.L::::=_ ...... 

L .5/1• 1111• 1 318' 
fll .5/1' 11/8' 1 318' 
N 314• 11/8' 1 3/1' 
o 314. 11/1. 1 318' 
p 314" 1318" 1 3/1' 

RE!LECION PLANTA,IZONA/OFICINA lUBERIAS REFRIGERANTE 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTAI.AQCN DE CUIIA11ZACICN Y IIENlli.AQCN DGOR5052F'4 

Cllaii'OS - PLNITA aJAIITA 
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'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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11 SIMBOLOGIA 11 

~ Mli!VA~DI!PDI..P-LENO 
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DI!AQUAflllll DE ...:JUACAII!NIE 

~ ~IONDEPCli.I-IIJH) .-.-. CANALIZACION DE-.A.IIIBrn) 
El081ENIE DENlUA flllll 

CX1 Voli.WLA DE CORII! lB TDIMDENNAB'I AAQIIETA - Voli.WLA DEHCUADM 
[BJ HIMCI'ADDRCMB.UIIO 13 - Voli.WLADEBOIA UE/13 

11- IRDACIEOII 11- IIRIMCIEBII 

DIAMEIR08 ~EN lUIERlA DEPPA-1088ANITAAIOS 

~ INODORO DON CI&'IENCA l)o1e a U-ODoole 

EJ 11Eim!DEIIO ~ 0 LAV~DON BFI»> INDI\IIlUAL Dooll 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQON DE HUIIECTACION OOOR5035ln 

PUHI'A-
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
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'~ 
BFIDAQEDA 1~ IIRI)ACIEGI. 
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o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN"Rl E: 114STALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTAI.AOCN DE HUIIE:CTACION DCOR50353F2 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGIA 11 

--+-- NJI!VACAIWllADOH DE PQLPROI'ILEIIO --+-- NJI!VACANAIJl¡ICION DE POUPROI'ILENO 
DEMUA!'Ak DEN:WACAII!NIE 

--+-- CANAIJl¡ICION DI!. POLI-lLENO ---+---- CANALIZACIÓN DE$NEIWII!Im) 
ElCISIENIE DENJAJAFRIA 
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EJ IIERlBlEAO D40 0 LAVA808COH 81'0N INDI\IIlUAI. 0=18 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E 114STALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALACION DE HUIIE:CTACION DCOR50353F3 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IIIA'IO 2.0'141 

e· 

~!~CALA 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGIA 11 

~ NJI!VACAIWJlADOHDEPQLPROI'ILEIIO 
~ 

NJI!VACANAIJl¡ICION DE POUPROI'ILENO 
DEAOUAFÑA DEN:WACAII!NIE 

~ CANAIJl¡ICION DEPOI.I-ILENO ---+--- CNW.IlACIÓN DE-IIMQ 
ElOIIENIE DEAOUAFÑA 

0<1 VM.WIADECORIE ~ TDMIIDEAGUIIE!ol ARQUETA - VM.WIADEE8CUAIIRA 
[BJ HIMCTADORCMB.UAD 13 -- VM.WIADEBQIA U!!/13 

11- BFIDAQEDA - VAI.WLAFECIUCIORA DEN:WA FNA 

DIÁUI!1R08EX11!IIIOAOI!N1UIII!RIADEPPA-T088ANIT-

~ IHCOORD CON CIS'IIJIHADo16 a UMIMIODotl 

Eil IIERlBlEAD D4l 0 LAVABOeCON IFON INDIIIIlUAL -~ 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQON DE HUIIE:CTACION DCOR50353F4 
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4P 

,---o~ 5x4mm'Cu!Hl10KWHu-r 
41' L!.!J CAREK UR013 UE/13 

~A 41' _ ,m-, ~ ~ fl::il10KWHu-r 
,--o 5x25 mm'Cu ~ ~ _ 1 

4
p 5x4 mm'Cull::!J CAREK UR013 UE/13 

'<.)- ~ 4P ~ fl::il10KWHu-r 
811A r v 5x4 mm'Cu L!::!J CAREK UR013 UE/13 
301M 41' 

'
2

DA IH110KWHu-r ~ 5x4 mm'Cul!.!J CAREK UR013 UE/13 

Cuadro secundario P4 

4P 

~~A fl::il 10 KW Hu-r 
r-'-' ~ 5x4 mm'Cu L!::!J CAREK UR013 UE/13 

41' 

~A 41' ~ ,m-, f-o ~ fl::il 10KWHu-r 
5x25 mm'Cu ~ ~ _ 1 

4
p 5x4 mm'Cull::!J CAREK UR013 UE/13 

4P ~ f-o '20A fl::il10KWHu-r 
5X70mm'Cu 18DA 811A ~ 5x4mm'CuL!::!J CAREKUR013 UE/13 

,---""=-""''=--------1---o -v- 311 rM 41' 
l-.o '

2
DA 5x4 íiOlH 10KWHu-r 

4P 

b 300mA 
180A 

CENTRALIZACIÓN 
CONTADORES EXISTENTE 

~ mm'Cu¡ M 1 CAREKUR013 UE/13 

Cuadro secundario P3 

4P 

4P '20A 
40A 41' n ~ fl::il10KWHu-r 

--o 5x16 mm'Cu ~ 41' 5x
4 

mm'Cu L!::!J CAREK UR013 UE/13 

41' '2DA 

~~ ~ 5x4mm'Cu[BJ ~~H~=~/13 

41' 

~ 1 ~ 5X4mm'Cu Cuadro secundario P1 

~A~~ 5X4mm'Cu 
301M 

,..., , _ _._ -----• nn 

Dimensiones 
en m 

A >0,5 
B >5 
e ¿2,1 

ESQUEMA UNIFILAR SISTEMA HUMECTACIÓN D ¿ 1 
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1\JTilR 

CONYDCAlURIA 

MIRIAM SANCHEZ CARVAUiO 

AI..EX FALCONES DE SIERRA 

ABRIL-~AyO 2016 

ESC:AI.A 
A3: S/E 

CAIGINAL 

o 
~ 

CAREL 

Estructura de los modelos UR002 -
UR0013 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA, 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2D'I41 

~!~CALA 
.U: 1/250 

" 
'""' -SALA TtCtJICA PLANTA BAJA LOCAL 1 

QPBM2CL ~~ 
QPBM21LU : . 

.......... QPBM2FR 2:~ 
-SALA TtCtJICA PLANTA BAJA LOCAL 2. 

REFERENCIAS 

"""" OI'FlBLOCK EN MESA 
a CAJA BACHMANN 

Bi INDICACIÓN 11PO DE CAJA 

NOTA: AJUSTAR EL TIPO Y TAMARO OE 
OFFlBLOCK/CAJA A LAS ESI'ECIFICACIONES OE 
TIPO Y CANTIDAD DE TONAS. 

NOTA 2: TODAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
EN EL PA\11•4ENTO ltCNICO SALVO LAS QUE 
LLEVAN UNA INDICACióN QUE INDIQUE OlRA 
UBICACióN 

• TOMAS, ETC UBICADAS EN FALSO TECHO 

INDICACION OE TIPO Y N' DE 
TO~dm•o 4t toma• do Cl'upo DtettiSgano 

V~~. tr...:. ~.~~.C.. Doatnlgorlo. 

,_ndm•o de ton'l.~~:~e de $SIQQ 

1 .r"-. UmOI. SAl 
2/2f;t-Mm.,., da t- de """ y .sot .. 

[J I
UBICACION CAJA 

6 
EN PlACA DE PAV. ltCNICO 

cm (SI LAS HUBIERA 
A= A 

EJ REPLANTEO PERFORACióN 
(~t~~A)LACA DE PAV ltCNICO 

TONA EN FALSO TECHO 
• (VER LEYENDA PARA TIPO Y CANTIDAD) 

E3 ANTENA WIFI (VER LEYENDA DE TONAS) 

INDICAOON DE POSICióN 

INDICA EN NESA (on toble) 
INDICA EN PARED (on wall) 

i.NDICA SOBRE a )FALSO TECHO 
(o_. falee cel..,g 

LAS CAJAS QUE NO lLEVAN 
NINGUNA INDICACióN VAN TODAS 
MECANIZADAS EN EL PAVIMENTO 
Jtct~LC.O. 

~ UE:YENDA SUPUE:MENTARIA 

EH GENERAL INDICA TOMAS 
SUPI.E>AENTARIAS. 
ACLARACIONES, ETC. 

( mDJCA06N 01: PAiO 01: ) ""'' '""'' " PAVIMENTO ltCHIOO Y El 
FALSO TECHO. 
SE INDICA LA POSICióN 
APROXIMADA Oa 
C'nARIICAnO 

tJOTA: LAS TOMAS EN ROJO 
CORRESPONDEN AL SAl (UPS) 

L- LINEA DE CORRIENTE NORMA~ 

s- UNEA DE CORRIENTE SAl 
G-LINEA OE CORRIENTE CON GENERADOR 
P-lllENTIFlCI\CON CABIL DATOS 

• 
COHlROL ACCESOS (VER LEYENDA DE TONAS) ESQU04A CONECTI'<'IDAD SALAS 

UNEA EltCTRICA PARA RACK ltCNICA{\ANGUERA FlBRA 01.14 MVLTIMOOO 

lil 

)t TONA PARED (instalar a hJOcm salvo que se 
Indique otro olturo} 

CUADRO EL!ClRICO 
CZ1 (LA h INDICA LA ALTURA EN mm) 
t?<;J DISPENSADOR DE TIQUETS PARA PUESTOS 
r:...::i DE lRABAJO ASISTIDO (1.1.1) 

~ TEUE:\1510 {TOMA EN FALSO TECHO) (1,1,1) 

~ TOTDC {TOMA EH SUELO) (1.1.1) 

CABLES VnP CATEGORIA 6 

• EILME:NTOS NUEVOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQOMES EI!ClRICA!, 110Z Y DATOS DCOR5011ln 

PUNTA-
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PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
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~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

SALA TtCtJICA PLAtJTA PRIMERA. 

REFERENCIAS 
a:a Of'FlBLOCK EN WESA 

11 CAJA BACHMANN 

11!1 INDICAQON 11PO DE CAJA 
NOTA: AJUSTAR El TlPO Y TAMAflO DE 
OF'FlBt.OO</CAJA A LAS ESPECIFICAQONES DE 
llPO Y CANllDAD DE TOt.IAS. 

NOTA 2: TOOAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
EN EL PAVI'-IENTO 'lta-.IICO SALVO LAS QUE 
LLEVAN UNA INDICAQON QUE INDIQUE O'IRA 
UBICACION 

• lUMAS, ETC UBICADAS EN FALSO TECHO 

INDICAQON 0€ 11PO Y N' DE 
TO~GMtrO do t- do CtupD EI1Ctr6Qono 

~Al;=":. tr:;:::. ":. ~~~,:-=t,.no. 
r--"G"'"" do tomoo do SSGO 
1 .~nCtnoro clo wmao c1o SN 
2/2~ <lo tom .. <lo - y 6otDO 

[1 cm UBICACION CAJA 
A = ~ PLACA DE PAV. 'ltCNICO (SI LAS HUBIERA) 

[] REPLANTEO PERF'ORACION 
PASACABLES EN PLACA DE PAV 'lttNICO (SI LOS HUBIERA) 

• TOMA EN FALSO TECHO (VER LEYENDA PARA llPO Y CANllDAD) 

B UBICACION ANTENA WIFI (VER LEYENDA DE TOt.IAS) 

a CONTROL OE AOOESOS {VIER LE'I'ENDA DE lUMAS) 

UNEA EltCTRICA PARA RACK 
,. TOMA PARED (lnttolor o h30cm tol.o que se Indique otro olturo) 
121 CUADRO El.tCTRICO (LA h INDICA LA ALTURA EN mm) 
~ DISPENSADOR DE 11QUETS PARA PUESTOS DE TRABAJO ASIS1100 (1.1.1) 

~ ID..EVISIO (TOt.IA EN FALSO TECHO) (1,1,1) 

[8J TOTE'-1 (TOt.IA EN SUELO) {1.1.1) 

INDICAQON DE POSICION 

INDICA EN NESA (on toble) 
INDICA EN PARED (en woll) 

INDICA SOBRE EL FALSO TECHO (o_. falee cen ... g) 
LAS CAJAS QUE NO LLEVAN 
NINGUNA INOICACION VAN TODAS 
MECANIZADAS EN EL PAIJit.IEN'ro 
'ltCNIOO 

~LEYENDA SUPLE1.4ENTARIA 

EN GENERAL INDICA TOMAS 
SUPLEMENTARIAS, 
ACLARACIONES, ETC. 

( '""""'"DE'"" DE CABLES ENTRE EL 

) """'",. """'" y " FAL.SO TEa-lO. 
SE INDICA LA POSICION 
APROXIWAOA DEL 
CORRUGADO 

tJOTA: LAS TOMAS EtJ ROJO 
CORRESPONOEtJ AL SAl (UPS) 

L- UNEA DE CORRIENTE NORIIAL 

s-UNEA DE CORRIENTE SAl 
G-UNEA DE CORRIENTE CON GENERADOR 
P-IDEN'nFlCActON CAELE CATOS 
ESQUEt.IA CONECllVIDAD SALAS 
'lta-.IICAS 

MANGUERA FlBRA Ot.l4 MUL111.4000 
CABLES UTP CATEGORIA 8 

• ELEIIENTOS NUEVOS 

o 3.125 8.25 IICIIatE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
IN$TALAQONES EI!ClRICAS, 110Z Y DATOS DCOR5081F2 

I'UNTAI'MifRA 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

REFERENCIAS 
a:a OfflBLOCI< EN MESA 
a CAJA BACHMANN 

111 INDICACION 'TIPO DE CAJA 
NOTA: AJUSTAR EL 'TIPO Y TAMARO DE 
OfflBLOCK/CAJA A LAS ESPECIFICACIONES DE 
TIPO Y CANTIDAD CE 'TOMAS. 

NOTA 2: TODAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
EN EL PA\IlMENTO TtCNICO SALVO LAS QUE 
U.EVAN UNA INDICACION QUE INDIQUE OTRA 
UBICACióN 

• TOMAS, ETC UBICADAS EN I'ALSO TECHO 

INDICACIÓN DE TIPO Y N' DE 

TO~am.,.. "" """'"" "" Qrupo lleoe:t1IIQono 
1 .~"""""" do - do SAI+<:Npo ~..troiQit\0. 2/ 2tz-"dMtiiO do t- do ..,. y O.toe 

,--nQmoro "" ~r>m•• "" 5$00 1 ~nGmon¡ do tomo. do $.01 
2/2/2-fiOmoro do t- do voz 1 .tot .. 

[J 6cm UBICACióN CAJA 
A = ~N PLACA DE PAV. ltCNICO (SI LAS HUBIERA) 

101 REPLANTEO PERFORACióN 
L.J PASACASLES EN PLACA DE PAV ltCNICO (SI LOS HUBIERA} 

a TONA EN FALSO TECHO (VER LEYENDA PARA TIPO Y CANTIDAD) 

El UBICACION .ANTENA \li!Fl (VER LEYENDA DE TOMAS) 

&1 CONTROL DE ACCESOS (VER LEYENDA DE TOMAS) 

UNEA EU:CTRICA PARA RACK 
:>+ 'TOMA PARED (inslolor a h3Dcm 3aiYO que se indique otro alluro) 
C2:l CUADRO EU:ClRICO (LA h INDICA LA ALTURA EN mm) 
~ DISPENSADOR DE TIQUETS PARA PUESTOS DE TRABAJO ASIS'TIDO (1.1.1) 

~ TELEIIISIO (TOMA EN FALSO TECHO) (1,1,1) 

1:83 TOTEM (TOMA EN SUELO) (1.1.1) 

D INOCCACION DE POSICION 

~INDICA EN MESA (en table) 
-@ INOCCA EN PARED (en wall) 

~ INOCCA SOBRE EL I'ALSO TECHO (ovt~r fahte celllng) 
LAS CAJAS QUE NO LLEVAN 
NINGUNA INDICACI6N V»> TOOAS 
MECANIZADAS EN EL PA\Il1.4ENTO 
ltCNICO 

~LEYENDA S\JPLEMENTARIA 

EN GENERAL INDICA TOMAS 
SUPLEMENTARIAS, 
ACLARACIONES. ETC. 

( INOCM:I .. DE PASO DE 
CABlES ENTRE EL ) """'"" """"' ' "-FALSO TECHO. 
SE INDICA LA POSICION 

• APROXIMADA DEL 
CORRUGADO 

NOTA: LAS TOMAS EtJ ROJO 
CORRESPOtJDEN AL SAl (UPS) 

L- UNEA OE CORRIENTE NORWAL 

S- UNEA DE CORRIENTE SAl 
G-UNEA DE CORRIENTE CON GENERADOR 
P-IOEN'TIFICACION CABLE DATOS 
ESQUEMA CONECll\llDAO SALAS 
ltCNICAS 

MANGUERA FIBRA OM4 MULTIMOOO 
CABLES UTP CA TEGORIA 6 

• ELEMENTOS NUEVOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
I'ISTAI..ACION EI!C'lRICA, 110Z Y DAros DCOR5081F3 

PLAIITA1DC&IIA 
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ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 
ABRIL-IoiA'IO 2D141 

1 

~¡ 
a...:u 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

REFERENCIAS 

1XD OfflBLOCK ~ MESA 
a CAJA BACHMANN 

BJ INOICACION TIPO DE CAJA 

NOTA: AJUSTAR EL TIPO Y TAMAflO DE 
OF'FlBLOCK/CAJA A LAS ESPECIFICACIONES DE 
'TlPO Y CAN'TlOI\0 DE Tot.IAS. 

NOTA 2: TODAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
~ EL PA\1t.IENTO ttCNICO SALVO LAS QUE 
LLEVAN UNA INDICACION QUE INDIQUE OTRA 

•
ACION 

TOMAS, ETC UBICADAS ~ FALSO lECHO 

INDICACION CE TIPO Y N' DE 

TO~amoro do lclm•• do Gnlpo El~o 
!;~ ~t;::.~.s~~.C...~ 

lAii
dm•o dt tomo• dt SSCC 
~- do ~c~m .. do ~-.; 

¡ /2-ftGmflf'O do t- do "'' y -

[J6cm IIJBICACION CAJA 
A = ¡el PLACA OE PAV. TtCNICO (SI LAS HUBIERA} 

lil REPLANlEO PERFORACióN 
L.J PASACABLES ~ PLACA DE PAV TtCNICO (SI LOS HUBIERA) 

• Tot.IA ~ FALSO lECHO (VER LEYENDA PARA TIPO Y CANTIDAD) 

E3 UBICACION AN"!ENA WIFl (VER LEYENDA DE Tot.IAS) 

il CONTROL DE ACCESOS (IIER LEYENDA DE TOMAS) 

UNEA EU:CTRICA PARA RACK 
>+ Tot.IA PARED (tnatolar a h30cm aal~ que ae Indique otra altura) 
CZ1 CUADRO ~CTRICO {LA h INDICA LA ALTURA EN mm) 

{) INDICACION DE POSICION 

~INDICA EN MESA (on toble) 
INDICA EN PARED (on wall) 

~INDICA SOBRE EL F'ALSO lECHO (om" falu e<~ning) 
LAS CA~AS OUE NO LlEVAN 
NINGUNA INDICACION VAN TODAS 
MECANIZADAS ~ El. PA\IIM~TO 
ltCNICO 

~LEYENDA SUPLEMENTARIA 

EN GENERAL INDICA TOMAS 
SUPLEt.I~TARIAS. 
ACLARACIONES, ETC. 

( ~DICAO .. DE '"0 DE CABLES EN'TRE El. 
) """'NlO lttHICO Y E< 

FALSO TECHO. 
SE INDICA LA POSICION 

• APROXIMADA DEL 
CORBUGADO 

tJOTA: LAS TOMAS EtJ ROJO 
CORRESPOtJOEtJ AL SAl (UPS) 

L- LINEA DE CORR1EN1E NORI.IAL 

s-LINEA DE CORRIENlE SAl 
G-UNEA DE OORRIENlE CON GENERADOR 
P-IOENllFlCActON CABLE DATOS 

ESQUEMA CONECTI\10AD SALAS 
TtCNICAS 

t.IANCUERA F1BRA ot.l4 t.IUL 111.4000 
CABLES UTP CAlEGORIA 8 

• El.Et.IENTOS NUEVOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQONES EI!ClRICAS, 110Z Y DATOS DOORS081F4 

PLANTA C:UAIITA 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

REFERENCIAS 
IXD Of'FlBLOCK EN lo4ESA 
u CAJA BACI-IMANN 

111J INDICAQON TIPO DE CAJA 
NOTA: AJUSTAR EL TIPO Y TAUARO DE 
OF'FIBLoa</CAJA A LAS ESPECIFICAQONES DE 
TIPO Y CANTIDAD DE TONAS. 

NOTA 2: TOOAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
EN EL PAIIIIIENTO 'ltCNICO SALVO LAS QUE 
LL.EVAN UNA INDICAQON QUE INDIQUE OTRA 
UBICACióN 
• TOIAAS, ETC UBICADAS EN FALSO TEC!-10 

INDICAQON OE TIPO Y N' DE 

TO~dmro do - do cn,po EI•WQ~no 
2A/~~ ':.~"!.':.~~~~no. 
~Cimllf'O de tornee de SSGC 
1 ,-nam.ro clo tom .. clo SAl 
2/2/2""14"""" <lo tom .. <lo .,.,. y clotao 

¡-¡¡] -cm IUBICACION CAJA L___W'! = lEN PLACA DE PAV. ltCNICO (SI LAS HUBIERA) 

[] REPLANTEO PERF"ORACION 
PASACABLES EN PLACA OE PAV TtCNICO (SI LOS HUBIERA) 

• TOMA EN FALSO TECHO ('iER LEYENDA PARA llPO Y CANllDAO) 

B UBICACION ANTENA WIF"I (VER LEYENDA DE TOMAS) 

lil CON'IROL OE AOOESOS {VER LEYENDA DE TOMAS) 

UNEA EL!Cll<ICA PARA RACK 
)> TOMA PARED (ln&tclar o hJOcm aaiYO que se Indique otro altura) 
121 CUADRO El...E:CTRICO (LA h INDICA LA ALTIJRA EN mm) 
!al DISPENSADOR DE TIQUETS PARA PUESTOS DE lRABAJO ASISTIDO (1.1.1) 

~ TELEIIISIO (Tot.IA EN FALSO TECHO) (1.1.1) 

I8J TOlE~~ (Tot.IA EN S\JEI.O) (1.1.1) 

INDICAaON DE POSICION 

INDICA EN I.IESA (on tcble) 
INDICA EN PARED (en woll) 

INDICA SOBRE EL F"ALSO TECHO (owr fclu ceiing) 
LAS CAJAS QUE NO LLEVAN 
NINGUNA INDICACióN VAN TODAS 
lo4ECANIZADAS EN EL PA\IIt.4ENTO 
'TtCNICO 

~LEYENDA SUPLEMENTARIA 

EN GENERAL INDICA TOIAAS 
SUPI..D4ENTARIAS, 
ACLARACIONES, ETC. 

( ""'''"'" " .... " CABLES ENlRE EL 

) """",. """"' y " FALSO TECI-!0 • 
SE INDICA LA POSICION 

• APROXIWADA DEl. 
_ __ CORRUGADO 
tJOTA: LAS TOMAS EtJ ROJO 
CORRESPOtJOEtJ AL SAl (UPS) 

L- úNEA DE: CORRIENTE NORI.IAL. 

s- UNEA DE CORRIENTE SAl 
C-UNEA CE CORRIENTE CON GENERADOR 
P-IOENllFlCAaON CABLE DATOS 
E'.>OUEI.IA CONEClli/IDAD SALAS 
'ltCNICAS 

NANGUERA FlBRA 0114 NULTIMODO 
CABLES UTP CATEGORIA 6 

• EI..EMENTOS NUEWS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQONES EI!ClRICAS, 110Z Y DATOS DCOR5081F5 

PUNTA QJIE!TA 
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Planta Sótano -1 
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Kwl=·-1111 ...... 4' 

IICIIaiE DIL l'lMCt 
SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONES IIDBE ACitEMt 

INSTALAOOMES EI!ClRICA!, 110Z Y DATOS DGOR5081Fll 
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Planta4 

Planta3 

Planta2 

Planta 1 

o 
~ 

Enlac:a de 12 Fibras MM 
OM3LCILC 

Enlace de 12 Fibtu MM 
OM3LCILC 

Enl- de 8 UTP Cat6 

IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONE:S IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTALAQONES EI!ClRICAS,. 110Z Y DATOS DCOR5081F7 
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CUADRO GENERAL 

SUB CUADRO 1 

SUB CUADRO 2 

CUADRO COCINA 
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CUADRO GENERAL 

SUB CUADRO 1 
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SUB CUADRO 1 
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I!ICAI.A 
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REFERENCIAS 
OFFlBLOCK EN MESA 

a CAJA BACHMANN 

El INDICACióN llPO DE CAJA 
NOTA: A..llSTAR El 11PO Y TAMARO DE 
OFlFIBLOCK/CAJA A LAS ESPECIFlCAOONES DE 
llPO Y CAN'IlDAD DE TOMAS. 

NOTA 2: TOOAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
EN El PAVIMENTO ltCNICO SALVO LAS QUE 
li.EVAN UNA INDICACióN QUE INDIQUE OlRA 
UBICAO<lN 

• TONAS, ETC UBICADAS EN FALSO TECHO 

INOICACION DE 11PO Y N' DE 
Tllt.I~AS do tomot do CNpo Eltotn:lcono 

~nam•o do tcm01 do SAI+Gnlpo Eloc~o. 
p f ¿""amwo do tomo• do - y data 

--. tomot. sscc 
rondm•o dt tomCII dt SAl 

!/2/!J.""Gmwo do tcmot do - y dota 

r-lli] _cm IUBICACI<lN CAJA ~ = lEN PLACA DE PAV. 'ltCNICO (SI LAS HUBIERA) 

EJ REPLANTEO PERFORACION 
PASACABLES EN PLACA DE PAV ltCNICO (SI LOS HUBIERA) 

• TOMA EN FALSO TECHO (VER LEYENDA PARA 11PO Y CAN11DAD) 

UBICACION ANTENA WIFl (VER LEYENDA DE TOMAS) 

R CONlROl DE ACCESOS (VER LEYENDA DE TOMAS) 

LINEA El..~ClRICA PARA RACK 
>+ TOMA PARED (Instalar o h30an salvo que se Indique otra dtura) 
121 CUADRO EU!:CTRICO (LA h INDICA LA ALTURA EN mm) 
~ DISPENSADOR DE 'llQUETS PARA PUESTOS DE TRABAJO ASISllDO (1.1.1) 

~ TEl...EVISIO (TOMA EN FALSO TECHO) (1,1,1) 

~ TOTEM (TOMA EN SUElO) (1.1.1) 

-Q INDICAOON DE POSICION 

INDICA EN PARED (on wall) 
:$INDICA EN MESA (on tabla) 

INDICA SOBRE EL FALSO TECHO (over falte (8illng) 
LAS CAJAS QUE NO U.EVAN 
NINGUNA INDICAOON VAN TODAS 
MECANIZADAS EN EL PAVIMENTO 
'ltOIICO 

~LEYENDA SUPLEMENTARIA 

EN GENERAL INDICA TOMAS 
SUPLEMENTARIAS, 
AQ.ARAOONES, ETC. u '""'""'" "' ,., "' CABLES ENlRE EL 
PAVIMENTO ltCNICO Y El 
FALSO TECHO. 
SE INDICA LA POSICION 
APROXIMADA DEL 
CORRUGADO 

NOTA: LAS TOMAS EN ROJO 
CORRESPONDEN AL SAl (UPS) 

L- LINEA DE CORRIENIE NORMAL. 

S- UNEA DE CORRIENTE SAl 
G-úNEA DE CORRIENTE OON CENERAOOR 
P-IDENTIFJCAOON CABU:: DATOS 
ESQUEMA CONEC11111DAD SALAS 
mCNICAS 

1.1ANGUERA ABRA 01.14 L1UL'l1MODO 
CABLES UTP CATECORIA 6 

• EU::L1ENTOS NUEVOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQONES EU:ClRICAS, 110Z Y DATOS DOOR50841'1 

CNIAIJZAQONES - PLNITA B1WA 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

REFERENCIAS 
OFflBLOCK EN t.IESA 

a CAJA BACHWANN 

EJ INDICACióN TlPO DE CAJA 
NOTA: MJSTAR El 'llPO Y TANARO DE 
OFFIBLOCK/CAJA A LAS ESPECIFICACIONES DE 
llPO Y CANllDAD DE TOMAS. 

NOTA 2: TOOAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
EN El. PAVIMENlO ltCNICO SALVO LAS QUE 
LLEVAN UNA INDICACióN QUE INDIQUE OTRA 
UBICACION 

• TOt.IAS. ETC UBICADAS EN FALSO TECHO 

INOICACIOH DE 'llPO Y N' DE 
TOt.l~_, do tamao do ""- EI.W6o;WI~ 

1 r-nOmoro do tom .. do SIII+Gnip~ E!O<bf<¡jono. 
2/ 2/l"'lflttnWO do l:omiJ do IIIJI 1 da\oo 
,-na._.. do twn .. do SSCC 
1 r:-namwo _,, teme~• _,, SAl 
2/2/l"'lllmoro do tomoo do ... y datoo 

¡-¡¡¡] . cm IUBICACION CAJA ~ = FEN PLACA DE PAV. 'ltCNICO (SI LAS HUBIERA) 

101 REPLANTEO PERF"ORAC16N 
LJ PASACABLES EN PLACA DE PAV lECNICO {51 LOS HUBIERA) 

• TOMA EN fALSO TECHO (VER LEYENDA PARA 'llPO Y CANllDAO) 

UBICACióN ANTENA WIFI (VER LEYENDA DE TOMAS) 

11 CONTROL DE ACCESOS (VER LEYENDA DE TOt.IAS) 

LINEA El.tCTRICA PARA RACK 
> lOMA PARED (lnatalar a hJDcm 110lvo que se Indique otra altura) 
1Z1 CUADRO EltCTRICO (LA h INDICA LA Al. TURA EN mm) 
~ DISPENSADOR DE llQUE:TS PARA PUESTOS DE TRABAJO ASISnDO (1.1.1) 

~ TEI..EVISIO (TOMA EN fALSO TECHO) (1,1,1) 

¡gj TOTEM (TOMA EN SUELO) (1.1.1) 

{) 1NiliCACI6N DE POSICION 

-{~INDICA EN MESA (on toble) 
-(J ~ INiliCA EN PARED (on wall) 
-(j ~INDICA SOBRE El. FALSO TECHO (over false celllng) 
LAS CAJAS QUE NO LLEVAN 
NINGUNA INDICACióN VAN TODAS 
NECANIZADAS EN EL PA\1t.IEN10 
'ltCNICO 

~LEYENDA SUPI..D4ENTARIA 

EN GENERAL INDICA TOMAS 
S!.JPLEMENTARIAS, 
ACLARACIONES, ETC. 

~ ""'"'"" "' '"" "' ) "'"' "'"" " PAVIMENTO ltCNICO Y El. 
FALSO TECHO. 
SE INDICA LA POSICióN 
APROXIMADA DEL 
CORRUGADO 

~JOTA: LAS TOMAS EtJ ROJO 
CORRESPONDEN AL SAl (UPS) 

L- UNEA DE CORRIENTE NORI.!AL 

$- ÚNEA DE CORRIENTE SAl 
G-LfNEA DE CORRIENTE CON GENERADOR 
P-IDENTIFICACION CABLE DA TOS 
ESQUENA CONECTlVIDAD SALAS 
ltCNICAS 

MANGUERA FIBRA 0114 MULTIMOOO 
CABLES U'IP CATEGORIA 6 

• ELEI.4ENTOS NUEVOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQONES EI!ClRICAS. 110Z Y DATOS OOOR5083F2 
~ES- PlANTA Pll..alll 



¡-Og-óg 

0000 
1"=·=-=-= 

' ' 
1:;;:¡¡~::;¡ 

-=-=--=--= 

~ 
----..;;¡..;;¡..;;¡.,;¡ 

0000 
0000 
~~~=4iJi _J¡i,4;,4;,.ii 

0000 
J ••• :al..,¡¡¡¡:...,¡¡¡¡¡: 

11. 
h 

·-- ~ 

~~~ª==-== 

' ' I.D.IIII..:a..:a 

-=-=""'=--= !!?=-=....::::~ 

~ 

0000 
0000 
I4 D•111•a•a "'lCC"'lCC"''CC"''CC 

(f],¡, 11111 ~ 1 ...P.'l 
QK liui "'[:!l_JV !i ~ 

~ IJUJI m m IJ!IJ m 11 ~ ~ ~ " 1 l¡u¡l • • l¡uJ • • 
lunl ln11 1 1 
IL .. d l.__. _. 

D D 

~ ~ 
1 

~ o 
~(_~~) ............... ___._____._____/ 

ed 
~.....r:::t~ 

~*~ 
~ 

Q~ 

~ 
I-IUL .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

w Q~ 
u 

~
11 
il 
il 

l 

(f],¡, lfl! ~ l!l (f],¡, !1. ~ 
QK IP.I! "'[:!l_JV l!l QK !•• ~ 

lRm_liJJ 1' 1j 1 IJ 1 ~~~:¡ . ::11 ' 
~m - ~ ~ -· 200mm D D 

R ----
~-- ~wf 1 

.Jil...j;; 
'-=-----

* 
~ ·== 

:~~,~-¡a·~~e4 
~"á!!~i!LL---

---

D D ~ 

~~
1

mlll ~~~,m~~~~~~~ JI JIJ f IJ IJ 
JI JIJ 1 1

1

, 1

1

1J « IJ 
!1 !1! lf 1·1! 1! 

'P'I'mm· l¡u¡l p 

!!::!! 1 ~ 
~m~ QP~ 

.--·-·-·-·-·-·-· 

óil m .JWO 1' ~ ¡m .JWD qy Wl 1ltP 1f '1:!lY ~~·1 ~ ~~ ~~ lf[l 
l1l1 ru 

1JI .Jill) 
11!~ 

• (f],¡, fl! ~ 
• QK fl! '1:!lY 

mPIIm IIIJ 
P11 • 1111 .__. 

J!lollllollllolll.!. .!iR -'A -'A~ 

00 ~ ~ 
iii-IOII"IOII"af' =-=-=-=· 
¡-~g-~g 

¡;;:¡;;:¡¡,¡¡:¡ 

e e ¡--g--g 

0000 
=-=-=-=-

1~ 
E;-=:-=:-~ 
~=-=-~ 

=-=-=-. '1 

" ~ • 
?==~) 

0000 
=-=-=----- :.::::.:::1 

=-=-=-=- =-=-=-=·1 

~ ~~ 
---- ¡;;;,..,.,...,.,....,-.¡ 

00 j ~ 
=-=-.=-=·1 

00 
------.-- . 

EscoJa Politécnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 o 3.125 8.25 

REFERENCIAS 
~BLOCK EN MESA 

a CAJA BACH~ANN 

111 INDICACION TIPO DE CAJA 
NOTA: AJUSTAR EL TIPO Y TAMAAO OE 
OFFlBLOCK/CAJA A LAS ESPECIFICACIONES OE 
TIPO Y CANTIDAD DE TOMAS. 

NOTA 2: TODAS LAS CAJAS VAN MECANIZADAS 
EN EL PA\Ilt.4ENTO TtCNICO SALVO LAS QUE 
lllVAN UNA INDICACION QUE INDIQUE OlRA 
UBICACION 

• TOMAS, ETC UBICADAS EN FALSO lt:CHO 

INDICACION DE TIPO Y N' DE 
TO~Qmon do lwn•• do !lnopo !loctt-.o 

1 r-""....,.. "" ¡..., .. "" SAI+Qnlpo il~o. 
2/ 2/'Jl"<!Omoro do tomw do - y <lotoo 
¡-<~Omwo do tomoo do = 
~~5/~= ... "=·1= ":.S:. y-

[J6cm (UBICACIÓN CAJA 
A = lf]l PLACA DE PAV. TtCNICO (SI LAS HUBIERA) 

IOl REPLAN'It:O PERFORACIÓN 
LJ PASACABLES EN PLACA DE PAV 'TtCNICO (SI LOS HUBIERA) 

a TOMA EN FALSO lt:CHO (VER LE'IENOA PARA TIPO Y CANTIDAD) 

UBICACIÓN ANlENA \li!Fl (VER LEVENDA DE TOMAS) 

&1 CONlROL DE ACCESOS (YER L.E'r'ENOA DE TOMAS) 

UNEA EltClRICA PARA RACK 
:>+ TOMA PARED (inatolor o h30cm aaiYO que ae indique otro olturo) 
t2l CUADRO EllClRICO (LA h INDICA LA AllURA EN mm) 
~ DISPENSADOR DE TIOUETS PARA PUESTOS DE lRABAJO ASISTIDO (1 • 

~ TELE\11516 (TOMA EN FALSO TECHO) (1,1,1} 

1:8] TO'TDC {TOMA EN SUELO) (1.1.1) 

{) INOICACION DE POSICióN 

{ry INDICA EN MESA (on toble) 
-@INDICA EN PARED (en woll) 

-(@INDICA SOBRE EL FALSO lt:CHO (over foiN oeUtng) 
LAS CAJAS QUE NO LLEVAN 
NINGUNA INDICACION VAN TODAS 
MECANIZADAS EN EL PA\IlMENTO 
TtCNICO 

~LEYENDA SIJPID.lENTAR!A 

EN GENERAL INDICA TOt.IAS 
SUPLEMENTARIAS, 
ACLARACIONES. ETC. 

( JNO"CJ .. DE P"" DE CABLES ENlRE EL ) ...... ., """"' '._ FALSO TECHO. 
SE INDICA LA POSICIÓN 

• APROXIMADA DEL 
CORRUGADO 

~JOTA: LAS TOMAS W ROJO 
CORRESPOtJDEN AL SAl (UPS) 

L- UNEA DE CORRIENl! NORMAL 

S- UNEA DE CORRIENl! SAl 
G-UNEA DE CORRfENlt: CON GENERADOR 
P-lllENllFICACION CABLE DATOS 
ESQUEMA CONECll\llDAD SALAS 
TtCNICAS 

MANGUERA FIBRA OM4 MUL TlMODO 
CABI.ES UTP CATECORIA 8 

• EI..D4ENTOS NUEVOS 

IICIIatE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTALAQONES EI!ClRICAS, 110Z Y DATOS OOOR5084f'3 

CIONAUZAQDNES - PUHfA 1UICEIIA 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

REFERENCIAS 
OF~BLOCK EN ~ESA 

a CAJA BA.CHt.IA.NN 
11] INDICACION llPO DE CAJA 

NOTA: A.lJSTAR EL TlPO Y TANAtilO DE 
OFFIBLOCI</CA.JA A LAS ESPECIFlCACIONES DE 
TIPO Y CANTIDAD DE TOMAS. 

NOTA 2: TOOAS LAS CAJAS VAN t.IECANIZADAS 
EN El.. PAVIMENTO ltCNICO SALVO LAS QUE 
LLEVAN UNA INDICACION QUE INDIQUE OTRA 
UBICACION 

• TONAS. ETC UBICADAS EN FALSO TECHO 

INDICACION DE TlPO Y N' DE 

TON~ • tan .. • Qoupo EJ•ttt6Go..o 
1 .l.'ndJ'If'O 4fe tomtJe 4fa SA!+Ctupo ~.ctr6Qtna.. 
2/ 2/:J.-<oGm"" do tomoo cll wr y dtb>oo 

~<letomoo<leSSOO 
1 r-""mero de tOI'II•• de SAJ 
2/2/:Z""Gmwt> do """"' cll """ 1 4olt>o 

[]b cm UBICACION CAJA 
= ~N PLACA DE PAV. ltCNICO (SI LAS HUBIERA) 

JOl REPLANTEO PERFORACION 
LJ PASACABLES EN PLACA DE PAV ltCNICO (SI LOS HUBIERA) 

• TOIAA EN F' ALSO TECI-!0 (1/ER LEYENDA PARA 11PO Y CAN'IlDAO) 

UBICACION ANTENA WIFl (1/ER LEYENDA DE TOMAS) 

li CONTROL DE ACCESOS (VER LEYENDA DE TONAS) 

UNEA El.~CTRICA PARA RACK 
>+ TOt.IA PARED (Instalar o hJOcm 801110 que se Indique otro olturo) 
121 CUADRO Et.rCTRICO (LA h INDICA LA AL. TURA EN mm) 
~ DISPENSADOR DE 'nOUETS PARA PUESTOS OE TRABAJO ASISTIDO (1.1.1) 

m TEI...EVISIO (TOMA EN FALSO TECHO) {1,1,1) 

[8l T0TEM (TOMA EN SUELO) (1.1.1) 

"Ü INDICACION DE POSICION 

-@INDICA EN MESA (on table) 
-@INDICA EN PARED (on wall) 

-{fi) INDICA SOBRE El.. FALSO TECHO (over folse celllng) 

LAS CAJAS QUE NO U.EVAN 
NINGUNA INDICACION VAN TOOAS 
t.IECANIZADAS EN EL PAVI~ENTO 
ltCNICO 

~LEYENDA SUPL.Et.IENTARIA 

EN GENERAL INDICA TOMAS 
SUPLEMENTARIAS, 
AClARACIONES, ETC. 

( INDICAO .. DI: PASO DI: 
) CAIIL<S EN1RE a 

PAVII.4ENTO 'ltCNICO Y El.. 
FALSO TECHO. 
SE INDICA LA POSICION 
APROXI~ADA DEL 
CO!!I!UG~DO 

NOTA: LAS TOMAS EN ROJO 
CORRESPONDEN AL SAl (UPS) 

L- UNEA DE CORRIENTE NORI.4AL 

S- UNEA DE CORRIENTE SAl 
G-UNEA DE CORRIENTE <XlN GENERADOR 
P-IDENTIFlCACION CABLE DATOS 
ESQUEMA CONEC11VIDAD SALAS 
ltCNICAS 

1.41\NGUERA. FIBRA 01.44 1.4UL'nMOOO 
CABLES UlP CATEGOR1A 6 

• ELEI.IENTOS NUEVOS 

o 3.125 8.25 IICIMIIIE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAQONES EI!ClRICAS. 110Z Y DATOS DGOR5084f'4 

CNIMJZAI:ICH:s - PUNTA aiiiRI'A 
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.U: 1/250 

11 LEYENDA IWMINAOÓN 11 

1 

--- BI'-GC MNli:JA MI:TI.u(A De ()tAPA PSU'()RADA D! llaAO GALVANIZADO, (l)N $I!!PlUIADOR 

1 
--- (EXaii'IO~ MONTAHIES) 

= 11111 340 (PHI.__) llU ::JSN. 111 DDWNUGHT HAUIG&~O UN{SrNI 

= TIIH 340 (PHIUPII) 11U 11M. 
~ RJMA&UM S'ISIIM O.'JMM. 111..., 37W. 

= 11111340 (PHI.__) llU 1.4W. 
IJJmiMIIII-- • t.am ~~o~.-. - 1MII 122 (J'HIUP8)11U JSN. - RlMA 5UM S'ISIIM 1.2HM. llooco 37W. - 1M11122 (J'HIUP$)11UllM. 

1MII 122 (J'HIUPS)IlU 21W. Lu..-.011111-- o 1.8m ~~~~--,_ 
,_. 1M11122 (J'HIUP$)11U 14W. - FUMASUM!I\'SIB41.5MM.ao._saw • 

l&i:l OJADAO BJ!Icnua) Lllmln•~• •-•• a 1.1m ae1eue1o. 

1!!1 --FXS-tsoqc s.apeftde -- i..HAI.B) 

~ OJADAO Pll~ AIJMBRADO 0 WMIIWUA COI.GIIHIE DBXIMllVA 

c:::::::::ll MCFJCTtW 215 (J'HIUPS) 2. 1\,D 58W o SINDN 725.22 DDWNIJGHT MNAIG. -o-

.::::::::::::1 IW:IFIC TCW 215 (PHDlPS) 21L-D 36'W 71522030·184 EMP NW GSIBW.. -•111 :MW • 

~ MIII'615Nl0150W • SINDN 70S DDWNU(lHT. 1I'M oiMIII 

13 Mlll'616 aoo txCD,..ID70W i'OU1<13C1-4a4 ! ... NW- f1ooG ~mlniii15W. 

(/" INIBUWPI"DR = tA..- ITIOdelo N'IIIIBfl". Aplque ele •,.ade. 

cf1 PUI..SADOA """' 1 TS ae 3S/41/11UW. 

!el Dl!ll:CrDR PAI!!ii!NOA CDMII!NQONAI. c=ll Lu..-.011111--lnul WCIBEL,. Go1210cm, do 

* 
do 40 W do po111ndo dolo ..... 111., con lED on 

Dm:crDRPAI!!II!NOA Y NMLWMfNICD doo .. .., eondltlaaropo~ -o.._,.. .. 

• I!I..I!MscRlS l!liiS18mS QIAOAO GBIERAI. SU~2 

~~ B.EM8CRlS A DESI'IAZAR/ DE&PIAZAOO& 

• B.EM8CRlS NUMIS 
SUIICUADAO 1 QIAOAO COCINA 

o 3.125 8.2.5 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN"Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTAI.AOCN DE IWIIINACIO!oi DCOR509Jn 

PLNITII SIITNIO -2 
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1 

--- BI'-GC MNli:JA MI:TI.u(A De ()tAPA PSU'()RADA D! llaAO GALVANIZADO, (l)N ~ 

1 
--- (EXaPIO~ MONTAHIES) 

= 11111 340 (PHI.._) llU ::JSN, 111 DOWNUGHT HAUIG&~O UN{SrNI 

= TIIN 340 (PHIUPII) llU 11M. 
~ RJMA&UM S'ISIIM O.'JMM. 111..., 37W. 

= 11111340 (PHI.._) llU 1.4W. 
IJJINMIIII--B1.8mdll-. - 1MII 122 (J'HIUP8)11U JSN. - RlMA 5UM S'ISIIM 1.2HM. llooco 37W. - TM$122 (J'HIUP$)11UllM. 

1MII 122 (J'HIUPS)llU 21W. 
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c:::::::::ll MCFJCTtW 215 (J'HIUPS) 2. 1\,D 58W o SINON 725.22 DOWNIJGHT MNAIG. -·-
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(/' INIBUWPI'DR - tA..- I!IOdelo N'IIIIBfl'. Aplquc ele •,.ade. 

cf1 PUI..SADOA ...... 1 TS Ge 3S141/11UW, 

!el Dl!ll:CrOR PAI!!ii!NOA COIM!NQONAI. c=ll Lu .... MIIII--Inul WCIBEL, Go1210cm, do 

• do .O W do po111ndo dolo ...,.nlllo, mn lED on 

Dl!ll:CrOR PAI!!II!NOA Y NML WMfNIIXI doo .. .., mndltllarDJNI~ -o .._,..de 

• B.EMBmlS ElCl!I1INT1!S OJADRO <l&IEIW. SUIIOJAI*J 2 

• B.EMBmlS A DESI'IAZM/ DE&PIAZADO& 
SUBQMDA01 CUADRO COCINA 

• B.EMBmlS NUMIS 

o 3.125 8.2.5 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STAI.ACIONE:S IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTALAOCN DE IL.UIIINACION DCQR50¡¡,f2 

PINITA S6TIIN0-1 



r-------------------------------- [1~ e a a s:t ~~ ' 
-; --- ... - .. - - l!!l- 4f ~ --- - w 

~ -¡::- J~I~ I~~~~ ... -= ~ _ .. ..... (;!]-- - - ¡¡¡¡ 

~ 
~ --~---

!llll~ll 

~
- ~- ~ 
~ o .J r ®'1--.a. -' ' 

-'-.r' - - .... ... - .., .. ..-== rn .:.oo.a. . . l!!l el - ... 

- - t ~ ~ ~l!j 1E e: 
- -~ .... - - - ... ~ 11 .. .... -;- ' - ~ ..:...:.:. 

~ / ~- ~. 1!::-- • • • • ~- ~ ~- ~ 7 00 ----1=-J[ ~~ ,~~ ~ '] -1; .. ;- ~~::= 
~ = ~ i)o . =tE IE3l 

o - ~{G X ~IV~I 
T !? iJ ~ l'::g ...-..;;; [ @IAMIII - - 1 

........ ~~ lilll:l 1• ~ 
,;;;;'~ W l ~ - - .ya - - ¡-- -~ ~ ~~ 

'l ,_.. ~~ A ~ ¡= -¡-{ 1!111 : ~ .r---hn ------t-' ~ . ~ 1 ~ J!! r: F ~ ~ - ---r.~ - ~ ! ·- ·- · _; ..:. ·- · ~ r ;::11 - - - - -. ~ 
• • • • • • • Ei=3 &::: - ...,_- ·· ~ 

""1 'ñr. 71" :lii ~ 
------~ ~ - - ~ ;;¡=" ~ ~ /1' :¡:/¡; ~ ~ .lll..f-1 'Lf-JU h 
1 '11 lf~"-. -~ ""'{ ::S: R 

u- - \ o '-- - 1 /. -------.. ¡;) 

.... ~ ;~ ~rvr ,' ~~ --X ~ ~ f -~ 
• ~ ~ lc::¡¡¡¡::z:;:¡¡ 
:- ":" • • • ~ "-,.,g +--i lf--\ 
... - ~ -- 7(J f-----J h'----i .::. .:. ~ 1• .&. ~ ~~ lli--1.1 i JI 

11 
= ,•CE .:.. ~ ..-:'7a -~;a - lJ-HEI ~ · / ~~~~~:¡ 

.::. .a. n,... ~-

1.;.. ~ t:l' 1 1 U T ti 1 1 1 1 11 . 
..:.. ..... .a. - !-1 -

o 

"l:" "l:" "l:" "l:" "':" ":" "':" ":" - ~ 

~ -- -- ~ .a. ... 

.... ... 

o 
il 

~ 

~-lr--lr------------~~ ----~ ~--~ -
~ ---S 11 S 

•:... 
- - - .~F-._. ---- ' _,,_ ~ -~ - ¡ f ¡-- - - - - - - - -

~ ·~ 
o o 

J)'" - -r-e- - -.;-- - - - - - - - - - -
·~ 

~ -r - -l~ l~t-~-t~l~ l~r 

- ~--!il (;!] 

e--
./". ___ _ 

-- - n. 1!!1 - _____a_ ____¡:¡___ ~ -
A A H A 11~ - - - - - - - - - - - - ~ -----~! 

-------------------------------- _J 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'II1ILO llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotAYO 2.0'141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA IWMINAOÓN 11 

1 

--- BI'-GC MNli:JA MI:TI.u(A De ()tAPA PSU'()RADA D! AaAO GALVANIZADO, (I)N ~ 

1 
--- (EXai'IOBII MONTAHIES) 

= 11111 340 (PHI.__) llU ::JSN. 111 DOWNUGHT HAUIGBIO UN{SrNI 

= TIIN 340 (PHIUPII) llU 11M. 
~ RJMA&UM S'ISIIM O.'JMM. 111..., 37W. 

= 11111340 (PHI.__) llU 1.4W • 
Lu..-.--- • 1.8m del-. - 1MII 122 (J'HIUPB) tlU JSN. - RlMA 5UM S'ISIIM 1.2HM. llooco 37W. - TM$122 (J'HIUP$)11U11M-

1MII 122 (J'HIUPS) tlU 21W. Lu..-.--- o 1.8m dd --,_ 
,_. 1MII122 (J'HIUPS)ll\5 14W. - FUMASUM!I\'SIB41.5MM.ao,_saw. 

l&i:l OJADMI BJ!icnuao l.u"""'"' •l*'dldo • t.om del ••'•· 

1!!1 --FXS-tsoqc S..peftde -- J..HAJ.B) 

~ OJADMI PII~AIJMBIIADO 0 WMIIWUA COLGIIHIE DBXIMllVA 

c:::::::::ll MCFJCTtW 215 (J'HIUPS) 2. 1\,D 58W o SINON 725.22 DOWNIJGHT MNAIG. -on-oll' 

.::::::::::::1 IW:IFIC TCW 215 (PHIUPS) 21L-D 36'W 71522030-184 EMP NW GSIBW. -•111 :MW • 

~ 

-~~-·- • SINON 70S DOWNU(lHT. II'M on-oll' 

13 -6Nl0l!ICD,._ID10W 1DU1<13C1-4a4 ! ... NW-- ~mlniii15W. 

(/" INIBUWPI"DR - tA..- ITIOdelo N'IIIIBfl". Aplque ele •,.ade. 

cf1 PULSADCA ...... 1 TS Ge 3S141/11UW, 

~ DEmCI"Oit PIIE!IBICIA COM8!ClONAL c=ll Lu..-.---lnul WCIBEL,. Go1210cm, do 

• do 40 W do pollondo ele lo U..noolo, mn lED en 

DEIECroA PIIE!IBICIA Y NML WMfNIIXI doom.., mndltllooroJNI~ -·.._,..do 
• B.EHBmlS ElCl!I1INT1!S CUADRO CBIEIW. SUIIO.IAI*l 2 

• B.EHBmlS A DESI'IAZM/ DEI&PIAZADO& 
SUBQMDA01 CUADMI COCINA 

• B.EHBmlS NUMIS 

o 3.125 8.2.5 IICIIaiE D1L PlMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STAI.ACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTAI.AOCN DE IL.UIIINACION DCQRSO¡¡,FJ 

PUNTA-
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C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 
ABRIL-MAYO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA IWMINAOÓN 11 

1 

--- BI'-GC MNli:JA MI:TI.u(A De ()tAPA PSU'()RADA D! AaAO GALVANIZADO, (I)N ~ 

1 
--- (EXaPIO~ MONTAHIES) 

= 11111 340 (PHI.__) llU ::JSN, 111 DOWNUGHT HAUIG&~O UN{SrNI 

= TIIN 340 (PHIUPII) llU 11M. 
~ RJMA&UM S'ISIIM O.'JMM. 111..., 37W. 

= 11111340 (PHI.__) llU 14W. 
IJJINMIIII--B1.8mdll-. - 1MII 122 (J'HIUP8)11U JSN. - RlMA 5UM S'ISIIM 1.2HM. llooco 37W. - 1M11122 (J'HIUP$)11UllM. 

1MII 122 (J'HIUPS)llU 21W. LuiNMIIII-- o 1.8m ~~~~--,_ 
,_. 1M11122 (J'HIUP$)11U 14W. - FUMASUM!I\'SIB41.5MM.ao,_saw, 

l&i:l OJADMI BJ!icnuaD Lllmln•~• •-•• a 1.1m ae1eue1o. 

1!!1 ZBI-FXS-1SD2C S..peftde _ ......... J..HAJ.B) 

~ OJADMI PII~AIJMBIIADO 0 WMIIWUA COI.GIIHIE DBXIMllVA 

c:::::::::ll MCFJCTtW 215 (J'HIUPS) 2. 1\,D 58W o SINON 725.22 DOWNIJGHT MNAIG. -o-
.::::::::::::1 IW:IFIC TCW 215 (PHIUPS) 21L-D 36'W 71522030·184 EMP NW GSIBW. -•111 :MW • 

~ 

-~~-·- • SINON 70S DOWNU(lHT. II'M o-
13 -6Nl0t!ICD ... ID10W i'OU1<13C1-4a4 ! ... NW- f1ooG ~mlnllllSW. 

(j' INIBUWPrDR - tA..-ITIOdelo N'IIIIBfr. Aplque ele •,.ade • 

cf1 PUlSADOR ,.,.. 1 TS ae 3S/41/11UW. 

!el Dm:cnlR PAI!!!I!NOA CDMII!NQONAL c=ll LuiNMIIII --lnul WCIBEL,. Go120 cm, do 

• do .O W do po111ndo dolo ...,.nlllo, con lED on 

Dm:crDR PAI!!!I!NOA Y NML WMfNIIXI doo .. ,... eondltllaroJNI~ -o .._,..do 

• B.EMEimlS ElCl!I1INT1!S CUADRO <l&IEIW. SUIIO.IAI*l 2 

• B.EMBmlS A DESI'IAZM/ DEI&PIAZADO& 
SUBQMDA01 CUADRO COCINA 

• B.EMEimlS NUMIS 

o 3.125 8.2.5 IICIIaiE D1L PlMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAOCN DE IL.UIIINACION DOORS091F4 

JIUNTAI'MIIliA 
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Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

1 El 1 1 1 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

!!!! -

-----

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

@ 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA IWMINAOÓN 11 

1 

--- BI'-GC MNli:JA OII:TI.u(A De ()tAPA PSU'()RADA D! AaAO GALVANIZADO, (I)N ~ 

1 
--- (EXaii'IO~ MONTAHIES) 

= 11111 340 (11111.._) llU ::JSN, 111 DOWNUGHT HAUIG&~O UN{SrNI 

= TBN 340 (IIIIIUPII) llU 11M. - RJMA&UM S'ISIIM O.'JMM. 111..., 37W, 

= 11111340 (11111.._) llU 14W. 
IJJINMIIII--B1.8mdll-. - 1MII 122 (J'HIUP8)11U JSN. - RlMA 5UM S'ISIIM 1.2HM. llooco 37W. - 1M11122 (J'HIUP$)11UllM. 

1MII 122 (J'HIUPS)llU 21W. 
LuiNMIIII-- o 1.8m del-. ,_ 

,_. 1M11122 (J'HIUP$)11U 14W. - FUMASUM!I\'SIB41.5MM.ao,_saw, 

l&i:l OJADMI BJ!icnuaD Lllmln•~• •-•• a 1.1m aeieueio. 

1!!1 ZEMI'IR FXS-15DZC Supaftde -- I.flai.B) 

~ OJADMI PII~AIJMBIIADO 0 WMIIWUA COI.GIIHIE DBXIMllVA 

c:::::::::ll MCFJCTtW 215 (J'HIUPS) 2. 1\,D 58W o SINON 725.22 DOWNIJGHT MNAIG. -o-
.::::::::::::1 IW:IFIC TCW 215 (PHIUPS) 21L-D 36'W 71522030-184 EMP NW GSIBW. -•111 :MW. 

~ i'MIIl&IIIGOISOW • SINON 708 DOWNLJ<;Ifl', II'M ·-

13 i'M1116 liGO IIICD ... ID70W 70Ut<I3CI-4a4 ! ... NW-- ~mlniii15W. 

(/' INIBUWJI'I'OR = 1»1' I!'IOdelo N'IIIIBfl'. Aplque ele •,.ade. 

d' IIULSADOA """ 1 T5 ae 35141/11UW. 

!el Dm:cnlR PAI!!!I!NOA CDMII!NQONAL c=ll LuiNMIIII--Inul WCIBEL,. Go1210cm, do 

• do .O W do po111ndo dolo ...,.nlllo, mn LED on 

Dm:crDR PAI!!!I!NOA Y NML WMfNIIlO dooc::o.-. mndltll•ropo~ -o._,....., 

• I!I.I!!MscRlS l!liiS18mS CliADAO GBIEIW. SUIIQIADNJ 2 

• B.EMBmlS A DESI'IAZM/ DEI&PIAZADO& 
SUIICUADAO 1 CliADMIIXICINA 

• I!I.I!!MI!NRlS NUI!IICS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTAI.AOCN DE ILUIIINACIO!oi DCQR50¡¡,F5 

PLAIITA1DC&IIA 
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Escola Politecn1ca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

--- - - - -------- - - -1m] IEI E3 1 1 1 1 E3 IBI 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

-- -00 

~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

- 1 1 1:::11 1:::111 1 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-MAYO 2D141 

c;;¡¡:r;;¡;¡:> cm::JI 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA IWMINAOÓN 11 

1 

--- BI'-GC MNli:JA MI:TI.u(A De ()tAPA PSU'()RADA D! AaAO GALVANIZADO, (I)N ~ 

1 
--- (EXai'IOBII MONTAHIES) 

= 11111 340 (PHI.._) llU ::JSN, 111 DOWNUGHT HAUIGBIIO UN{SrNI 

= TBN 340 (PHIUPII) 11U 11M. 
~ RJMA&UM S'ISIIM O.'JMM. 111..., 37W. 

= 11111340 (PHI.._) llU 1.4W. ... ,.. ___ • 1.8m del-. - 1MII 122 (J'HIUPB) tlU JSN. - RlMA 5UM S'ISIIM 1.2HM. llooco 37W. - TM$122 (J'HIUP$)11UllM. 

1MII 122 (J'HIUPS) tlU 21W. 
... ,.. ___ o 1.8m dd -· ,_ 

,_. 1MII122 (J'HIUPS)llU 14W. - FUMASUM!I\'SIB41.5MM.ao,_saw, 

l&i:l OJADMI BJ!icnuao l.u"""'"' •l*'dldo • t.em del Mielo. 

1!!1 --FXS-tsoqc S..peftde -- J..HAJ.B) 

~ OJADMI PII~AIJMBIIADO 0 WMIIWUA COI.GIIHIE DBXIMllVA 

c:::::::::ll MCFJCTtW 215 (J'HIUPS) 2. 1\,D 58W o SINON 725.22 DOWNIJGHT MNAIG. -o-
.::::::::::::1 IW:IFIC TCW 215 (PHIUPS) 21L.O 36'W 71522030·184 EMP NW GSIBW.. -•la :MW • 

~ 

-~~-·- • SINON 70S DOWNU(lHT. II'M o-
13 -6Nl0l!ICD,._ID10W i'OU1<13C1-4a4 ! ... NW- f1ood ~mlnlalSW. 

(/' INIBUWPI'DR - 1»1' ITIOdelo N'IIIIENI'. Aplque ele •,.ade. 

cf1 PUI.SADCA ...... 1 TS Ge 3S141/11UW, 

~ DEmCI'Oit PIIE!IBICIA COM8ICIOIW. c=ll ....... ___ lnul WCIBEL, Go1210cm, do 

• do 40 W do pollondo ele lo U..noolo, mn lED en 

DEIECroA PIIE!IBICIA Y NML WMfNIIXI doom.., mndltll•r•JNI~ -·.._,..do 
• B.EHBmlS ElCl!I1INT1!S CUADRO CBIIEIW. SUIIO.IAI*l 2 

• B.EHBmlS A DESI'IAZM/ DE&PIAZADO& 
SUBQMDA01 CUADRO COCINA 

• B.EHBmlS NUMIS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE D1L PlMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STAI.ACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAOCN DE IWIIINACION DGOR5081Fll 

PLANTA C:UAIITA 
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ABRIL-IatA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA PCI 11 

~ 
IJE.ZS EN MMAAIO 
EICTUIDR 

~ IJE.ZSEI'I'OIIIADA 

& EICillmiR IIOLW POUVALENTI! 
A8C I!I'ICACIA 2JA.1UB 

~ EICI1NTUR co,I!'ICACIA 21A 

6 EICTllmiR <XILOCMlO EN GMCHD 

® DI!RC!tlR ÓP!lCO DE HUI'IClS 

ANALÓGIIXI 

• DI!RC!tlR ÓP!lCO DE HU-

ANALÓGICO E'IFOIUADO 

• IUICW)()R 

~ SI-EICTBUDR 

1:1 SI-INI8UCR 

® IIIUADOR DE AIMM CON IUNTU 
DE SIRENA ASOCIADO 

~ DGP 

= ELEMENTUS ElCISTENTB = ELEMENTUS A DESPLAZAR/ DI!SPIAlADClS = ELEMENTUS N\BOS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTALAOCN DE PIIO'TECQON CON111A INCDIDIOS DCOR5121n 

PLNITA SIITNIO -2 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

& 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA PC 11 

~ 
BIE·ZS~IWWIIO -~ BIE·ZSB'I~ 

~ EIII1NI'OR POLVO POIJVAISITl! 
AliC I!I'IOICIA ZIA-1138 

~ EIII1NI'OR CU,EfiQCIA 21A 

6. EIII1NI'OR CCI.OCADO EN GANQIO 

® 
Dl!ll!CTOR ÓPJ1a) De IU4DS 

ANALÓGICO 

• Dl!ll!CTOR ÓPJ1a) De -DS 

ANALÓGICO ~ FOIUIIDO 

• ROCIADOR 

[]:::1 SIAENA EICIIIUOR 

13 SIAENAINIIRIDR 

® PULSADOR DE~ CDI PIINI'O 
DE SIREIIAASOaADO 

l!::::!l DGP 

= a.EMIM'DS EXISTlNIE5 

~ a.EMENI'OS A DE!SIItAZAA 1 DI!SPlAZAOOS 

~ a.EMIM'DS N.IEI/05 

o 3.125 e.zs IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STALACIONE:S IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTALAOCN DE PIIO'TECQON C014111A INCDIDIOS DOOR5121F1 

PINITA SOTIIN0-1 
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ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
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11 LEYENDA PCI 11 
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IJE.ZS EN ARMARIO 
EICTUIDR 

~ IJE.ZSEI'I'OIIIADA 

& EICillmiR IIOLW POUVALENTI! 
A8C I!I'ICACIA 2JA.1UB 

~ EICI1NTUR co,I!'ICACIA 21A 

6 EICTllmiR <XILDCMlO EN GMCHD 

® DI!RC!tlR ÓP!lCO DE HUI'IClS 

ANALÓGIIXI 

• DI!RC!tlR ÓP!lCO DE HU-

ANALÓGICO E'IFOIUADO 

• IUICW)()R 

~ SI-EICTBUDR 

1:1 SI-INI8UCR 

® IIIUADOR DE AIMM CON IUNTU 
DE SIRENA ASOCIADO 

~ DGP 

= EIS4ENTUS EICISTBmS = EIS4ENTUS A DE.SI'IAZAR /lli!!IIIUlADO!I = EIS4ENTUS NIEIIUS 
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11 LEYENDA PCI 11 
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IJE.:ZS El! MMAAIO 
EICTUIDR 

~ 112-Z$~-

& EICillmiR !IOLW POUVALENTI! 
A8C T!I'ICACIA 2JA.1UB 

~ EICI1NIUR~.2l.A 

6 EICI1NTUR COLOCADO ~N GMCttO 

® DI!TOCT'OR liiPnCO De HUI'IOS 
AIW.ÓGIIXI 

• DI!TOCT'OR liiPnCO De HUI'IOS 
AIW.ÓGIIXI EN R:IRlADO 

• IU)CW)OII. 

~ SI-EICTBUDR 

1:1 SI-INI8tiCR 

® PUUiADOR DE AINII4AClDN PUNTU 
DE SIRENA A90CIADO 
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= ELEMENTUS ElCISTENTB = ELEMENTUS A DE:SPLAZAR/ DI!SPIAlADClS = ELEMENTUS N\BOS 
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I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA PCI 11 

~ 
IIE-:ZS EN NIMAIUO 
EXIIIUDR 

~ -EMPOIIWIA 

& EXIltrnlll. POL\10 POUVAI.EN11! 
NIIC !!I'ICiiOA 2J.A.113& 

~ EXIltrnlll.~2l.A 

6 I!XIltrnlll. ClOLOC:MlO I!N GMCHO 

® DeTKnlR ÓmClO oe HUMOS 

NW.ÓGIIXI 

• DeTKnlR 6mco oe HUMO$ 

ANALÓGICO EN FlliUADO 

• IIOClADCA 

[]:::1 SIRBIAEXIBUDR 

l:l -IN18UCR 

® I'UJW)()II. De AIMMA CON IV/10 
De SIQJiAASOCIADO 

~ .-

= B.EMBmlS EXISIBmS 

~ B.EMBmlS A DESI'IAlAR/ D!SPIA2ADOS 

~ B.EMBmlS NUEVUS 
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E:3 

IJE.ZS EN MMAAIO 
EXTUIDR 

IJE.ZSEI'I'OIIIADA 

EX!llmiR POLIIO POUVAUNTI! 
A8C I!I'ICACIA 2JA.1UB 

I:XIllmiR co,I!'ICACIA 21A 

EXTllmiR <XILOCMlO EN GMCHO 

D~ ÓP!lto DE HUMOS 
ANALÓGIIXI 
D~ ÓP!lto DE HUMOS 
NIALÓGI<XI EN IORIADO 

ROaADOR 

SIRENAEXTBUCIR 

SIRENAIN!aiOR 

IIIUADOR DE AIMM toN IUiml 
DE SI-ASOCIADO 

DGP 

= EIS4EimiS EXISTBmS = EIS4EimiS A DE.SI'IAZAR /lli!!IIIUlADO!I = EIS4EimiS NIEIIUS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
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ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
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MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEK FAUCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IatA'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGIA 11 
ORIGEI'~ DE EVACUAOCt'J 

~ ~ DISTAIJCIA DE ORIGEN DE EVACUACIOIJ A 
~~:g~~ !IISTAIJCIA DE ORIGEN DE EVACUACIOIJ A REC. 

AllERI'JA.TlYO 

VIA DE EVAa.JACIOrJ A SAUOA DE PLAt.JTA (Mox. 50m) 

SENTIDO DE EVACUACION 

SALIDA FINAL EN VIA DE EVACIJACION 

RF-120 

RF-90 

RF-60 

RF-<:i 

RF-JO 

D ADMINISTRA liVO 

D ARCHIVOS 

D SALAS l"E:O'JICAS 

D COCir-JA 

D ESCALERAS Y \IESTIBULOS PREVIOS - TRASTEROS 

11 SECTOR 1 uso 1 PLANTA I......C.R~~~19f1.....1 SUPERFiaEII 

SECTOR 1 ADWIIf'JISTRATIVO P4 246.3.50 m1 

SECTOR 2 ARCHIVO, MODULO 1 P4 El-90 / El 60-C5 36,40 mt 

SECTOR 3 ARCHIVO. MODULO 2 P4 El-90 / El 60-C5 36.40 m• 

SECTOR 4 SALA TECI'UCA PLAt.JTA. MODULO 1 P4 El-90 / El 60-C5 9.90 m• 

SECTOR S SALA TE:Ct<JICA PLANTA. MODULO 2 P4 El-90 / El 60-C5 9.90 m• 

SECTOR 8 ADMINISTRATIVO PJ 2483.50 mt 

SECTOR 7 ARCHIVO, MODULO 1 PJ El-90 / El 60-C5 .36,40 m• 

SECTOR 3 ARCHIVO. MODULO 2 PJ El-90 / El 60-C5 .36.40 m• 

SECTOR 9 SALA ltCNICA PLAIJTA. MODULO 1 PJ El-90 / El 60-C5 9.90 m• 

SECTOR ID SALA TtcNICA PLANTA. MODULO 2 PJ El-90 / El 60-C5 9.90 m• 

SECTOR 11 ADMINISTRATIVO/ALTERNATIVO PI 1.229.85 m• 

SECTOR 12 COCit.JA PI El-120 /El SO-C5 28.8S mJ 

SECTOR 13 SALA ltCNICA PI El-90 / El 6D-C5 5.70 m• 

SECTOR 14 ADMINISTRATIVO PB 538.00 m• 

SECTOR 15 SALA ltCNICA PLAIJTA. MODULO 1 PB El-90 / El 60-C5 10,07 m• 

SECTOR 16 ESCALERAS Y \oEST18ULOS PREVIOS PB El-120 /El 60-C5 19,:50 m• 

SECTOR 17 ADMINISTRATIVO PB 514,00 rd 

SECTOR 16 SALA ltCt.JICA PRit.JCIPAL PB El-90 / El 60-C5 J2.78 mJ 

SECTOR 19 ESCALERAS Y \oEST18ULOS PREVIOS PB El-120 /El 60-C5 19,:50 mJ 

SECTOR 20 TRASTERO 1 PSOT-1 El-90 / El 45-C5 2J.50 m' 

SECTOR 21 TRASTERO 2 PSOT-1 El-90 / El 45-C5 20.80 m' 

SECTOR 22 TRASTERO 3 PSOT-1 El-90 / El 45-C5 g.eo mJ 

SECTOR 2,; TRASTERO 4 PSOT-2 El-90 / El 45-C5 J2.00 m' 

SECTOR 2f TRASTERO 5 PSOT-2 El-90 / El 45-C5 J2.00 m' 

SECTOR 25 TRASTERO 6 PSOT-2 El-90 / El 45-C5 J2.20 m' 

SECTOR 2.6 TRASTERO 7 PSOT-2 El-90 / El 45-C5 J2.50 m' 

SECTOR 27 TRASTERO B PSOT-2 El-90 / El 45-C5 27,50 m' 

SECTOR 2S TRASTERO 9 PSOT-2 El-90 / El 45-C5 27,50 m' 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 El-90 / El 45-C5 20.80 m3 

SECTOR .30 lRASlERO 11 PSOT-2 El-90 / El 45-C5 9.80 m' 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 
SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STAI.ACIONES 

9ECTOAIZAQCN. stiiAIEllc:A Y EVACUACION 
PLNITA SIITNIO -2 

IDBEACIIEMt 
DCOR5122Fl 

CWift.l.O 
DOOR.S 
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ALEK FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IatA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGIA 11 
ORICEI'J DE EVACUACIOf'J 

~ ~ DISTANCIA DE ORIGEN DE EVACUACION A 
5~ •g~m lli6TANCIA DE ORIGEN DE EVACUACIOrJ A REC. 

' m ALTERIJATIVO 

VIA DE EVACUACION A SAUOA DE PLAtJTA (Nox. 5Dm) 

SEIJTIDO DE EVACUACIOIJ 

SALIDA FliJAL EN I.IA DE EVACUACION 

RF-120 

RF-90 

RF-60 

RF-45 

RF-.30 

D ADMirUSTRA TIVO 

D ARCHIVOS 

D SALAS lEctJICAS 

D CCCII'JA 

D ESCALERAS Y VESTIBULOS PREI.IDS - TRASTEROS 

11 SECTOR 1 USO 1 PLANTA 1 ,..lf.JlJr~19~1 SUPERFICIE 11 
SECTOR 1 ADMINISTRATIVO P4 2483.50 mt 

SECTOR 2 ARO·IIVO. MóDULO 1 P4 El-90 / El 8D-C5 36.40 m1 

SECTOR J ARCHIVO. MóDULO 2 P4 El-90 / El 6D-C5 36.40 m3 

!:ECTOR 4 SALA TtCI'UCA. PLANTA. MóDULO 1 P4 El-90 / El 6D-C5 9.90 m: 

SECTOR 5 SALA TfCtJICA PLANTA, MóDULO 2 P4 El-90 / El 60-CS 9.90 m: 

SECTOR 6 AONINIS'TRA TIVO P3 24BJ.50 mt 

SECTOR 7 ARCHIVO, MODULO 1 P3 El-90 / El 60-CS 36.40 m' 

SECTOR 8 ARCHIVO. MODULO 2 P3 El-90 / El 60-CS 36.40 m' 

SECTOR 9 SALA T!:CriiCA PLANTA, MODULO 1 P3 El-90 / El 60-CS 9.90 m' 

SECTOR 1D SALA TtciJICA PLANTA. MODULO 2 P3 El-90 / El 60-CS 9.90 m' 

SECTOR 11 ADMINISTRA TIVO/ALTERIJATIVO P1 1.229.8~ m• 

SECTOR 12 COCINA P1 El-120 1 El 60-C5 28.85 mt 

SECTOR 13 SALA T!:CriiCA P1 El-90 / El 60-CS 5.70 mt 

SECTCft 14 ADNif'JIS'TRA TIVO PB 538,00 m • 

SECTOR 15 SALA 1tCf'UCA. PLANTA. MÓDULO 1 PB El-90 1 El 60-CS 10,07 m' 

SECTOR 16 ESCALERAS Y VESTIBVLOS PREVIOS PB El-12.0 1 El 60-C5 19.30 m! 

SECTOR 17 ADNINIS'TRA TIVO PB 514,00"' 

SECTOR 18 SALA ltCIJICA PRIIJCIPAL PB El-90 1 El 60-C5 32.78 m' 

SECTOR 19 ESCALERAS Y VESTIBVLOS PREVIOS PB El-120 1 El SO-C.!; 19.30 m' 

SECTOR 20 TRASTERO 1 PSOT-1 El-90 1 El 45-C5 2.3.50 m a 

SECTOR 21 TRASTERO 2 PSDT-1 El-90 1 El 45-C5 20.80 ma 

SECTOR 22 TRASTERO 3 PSOT-1 El-90 1 El 45-C5 9.80 m' 

SECTOR 2J lRASTERO 4 PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 32.00 m' 

SECTOR 24 TRASTERO S PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 32.00 m' 

SECTOR 25 TRASTERO 6 PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 32.20 m' 

SECTOR 26 TRASTERO 7 PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 32.50 m' 

SECTOR 27 TRASTERO 8 PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 27,50 m' 

SECTOR 28 TRASTERO 9 PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 27.50 m' 

SECTOR 29 TRASTERO 10 PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 20,80 m' 

SECTOR JO TRASTERO 11 PSOT-2 El-90 1 El 45-C5 9,80 m' 

o 3.125 8.25 
IICIIaiE DIL l'lMCt 
SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E 114STAI.ACIONES 

9ECTOAIZAQCN. SEIIALtnc:A Y EVACUACION 
PINITA S6TIINO-I 

IDBEACIIEMt 
DCOR51~ 

CWIIW) 
DOOR.S 
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PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO T1, DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

------------------

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGIA 11 

~ 
PlACA DE SIIIAilzAclóN F'CIRIWMINIIICBIIE a MNEL -PEIGIDD CON lliDICIICION DI! 

CON IND!CAOON DE BOCA DE INCBI)IO 5EIG0N SI!N'I'IDO DI I!VJIICI.IIIaON IN NIMS CMAS 

lA N0-11VA UM! ZIO:JH JSI)Q-M 

~ 
PlACA DE SIIIAilzAclóN F'CIRIWMINIIICBIIE tE!!I MNELEN P>W!DCDH I~'IDESBmDO 

CON INDICACDN DII'UISADO~ DE MMtiiA DEI!V~N3_, 

&BION lA N-llVA UIE ZIO:JH 

u PlACA DE SE~ ~IStENIE 
~ 

MNELEN P>W!DCDH I~NDESBmDO 

CON INiltQCION DE ElfltNnlA Me DEEII~N3-..., 

&BION LA NQIUUmVAUIE ZIO:JS-4 

u PlACA DE SE~ ~ISCENIE 1~1 MNEL EN PAAID CON INDICM:IDN DI! 

CON INDICM:ION DII!X11M'OR 101.110 CO, SAlmA DI I!VAOIACIDII:JSQQCDml 

SEGON lA N-llVAUNEZIO:JS-4 

B ~DI SI~ I'II'I'DUMINISCIINII! 

SEGON lA N-llVAUNEZIO:JS-4 

11 Slt.tBOLOGIA 11 

• ORIGW DE EYACUACION 
~ DISTANCIA DE ORIGEN DE EYACUACION A 

~~~ •ggm SISTA"CIA DE ORICEI~ DE EVACUACrO" A REC. ' m ALTERI~ATI\10 
== \11A DE EVACUA.CION A SALIDA DE PLANTA (MolL 50m) 

-=»}) c=J SEN1100 DE EVACUACICN 

t=J c=l» SAUOA FlNAl Et~ VIA DE EVACUACIOf'~ 

RF-12D 

RF-90 

RF-f>O 

RF-45 

RF-30 

D ADMII~ISTRA TIYD 

D ARQ-IIVDS 

D SALAS TtCI'JICAS 

D COCINA 

D ESCALERAS Y YESTIBULOS PRE\'IOS - TRASTEROS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQ014AWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
9ECTOAIZAQCN. stiiAIEIICA Y EVACUACION DCOR51~3 

PUHI'A-
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d 'EdlficaciO de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCDIIIES DE SIERRA 

ABRIL-IIIA'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGIA 11 

~ 
I'IAa. DE SIIIAilzAclóN F'CIRIWMINIIICBIIE a MNEL -PEIGIDO CON lliDICIICION DI! 

CON IND!CAOON DE BOCA DE INCBI)IO 5EIG0N SI!N'I'IDO DI I!VJIII1IIICON IN NIMS CMAS 

lA N0-11VA UM! ZIO:JH JSI)Q-M 

~ 
I'IAa. DE SIIIAilzAclóN F'CIRIWMINIIICBIIE tE!!I MNELEN P>WiDCON I~IIIDESBmDO 

CON IIIIDICACDN DII'UISADO~ DE MMtiiA DEI!V~N3_, 

&BION lA N-llVA UIE ZIO:JH 

u P!Aa.DE SE~ ~IStENIE 
~ 

MNELEN P>WiDCON I~IIIDESBmDO 

COIII INiltQCIDN DE EXnNnlA Me DE EIIAaMaON 3-..., 

&BION LA NQIUUmVAUIE 2303&4 

u P!Aa.DE SE~ ~ISCENIE !~! MNEL EN P>WiD CON INDICM:IDN DI! 

CON IIIIDICM:ION DII!X11M'DR 101.110 CO, SAlmA DI I!VAOIACIDII:JSQQCDml 

SEGON ..... N-11VAUNE2303&4 

B IUCA DI SI~ I'II'I'DUMINISCIINII! 

SEGON ..... N-11VAUNE2303&4 

11 Slt.tBOLOGIA 11 

• ORIGW DE EYACUACION 
~ DISTANCIA DE ORIGEN DE EYACUACION A 

~~~ •ggm SISTA,.CIA DE ORICEI~ DE EVACUACIO" A REC. ' m AllERI~ATI\10 
== \11A DE EVACUA.CION A SALIDA DE PLANTA (MolL 50m) 

-=»}) c=J SEN1100 DE EVACUACICN 

t=J c=l» SAUOA FlNAl Et~ VIA DE EVACUACIOf'~ 

RF-12D 

RF-90 

RF-f>O 

RF-45 

RF-30 

D ADMII~ISTRA TIYD 

D ARQ-IIVDS 

D SALAS TtCI'JICAS 

D COCINA 

D ESCALERAS Y YESTIBULOS PRE\'IOS - TRASTEROS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOONDIQONAWEN'Rl E INSTALACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
9ECTOAIZAQCN. stiiAIEIIc;A Y EVACUACION DOOR5122f'4 

PUNTAI'MIIliA 
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d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 
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~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IatA'IO 2.0'141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGÍA 11 

~ 
I'UICADE$E~OOI'OL.IMNI8CSftE g PMB.-NI>IDDCIOHINDICOICIDNDE 

CllN INDICIICCIN Cll! 11«11 111! IIICI!NDICISIIG~N S-111! I!IIMllllm)ll !N-c:AM5 

IA~l.IE2303$4 ~'"'" 

1ft! I'IKA DE 8E~ FCmiL.I.tGNIIICBOE ta CON lNDJCM:ICIN DIIIU.SADOl.DE AI.MM 

SIIG~N IA-llVIIIN 231DH 

n P~D!~N I'I:JI'CWIGNISCZNII! 

y CIOH INDIOICION DE Elii1NII)AAIC 

SNiiN lA NCIIU4ICI'MI..,! UU,... 

U 
P~D!~N I'I:JI'CWIGNISCZNII! 

CI)N INI>!OICION DE EXniiTOR 1101.110 Cl), 

SNiiN lA NCIIU4ICI'MI..,! UU,... 

g.:;ojJ P~D!~N I'I:JI'CWIGNI!ICZNII! 

l!::::..:.jJ 8Eo:iN lA NO~A ... e 23035-4 

~ 

~ 

1~1 

-11. !N I'MIII CllN INDIOCION DI SllmiX) 

DE~ JSaz2Mrnm 

MMB. EN IWtm CON tNOICM:rCN DE I8IT'IDO 

DEEV~IIIIOio2GOmm 

MNB. EN PARID CON lND!C*:IGN DE 

SMJI»> PE EWOO.W::ION -mm 

11 SIMBOLOGIA 11 

• ORIGW DE EYACUACION 
~ DISTANCIA DE ORIGEN DE EYACUACION A 

~~~ •ggm SISTA"CIA DE ORIGEI~ DE EVACUACrO" A REC. ' m AllERIJATI\10 

== \11A DE EVACUA.CION A SALIDA DE PLANTA (MolL 50m) 

-=»}) c=J SEN1100 DE EVACUACICN 

t=J c=l» SAUOA FlNAl Et~ VIA DE EVACUACIOf'~ 

RF-12D 

RF-90 

RF-f>O 

RF-45 

RF-30 

D ADMII~ISTRA TIYO 

D ARQ-IIVDS 

D SALAS TtCI'JICAS 

D COCINA 

D ESCALERAS Y YESTIBULOS PRE\'IOS - TRASTEROS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ 51~11 DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STAI.ACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
SEC'IORIZACION, SERAL.tiiCA Y EVAC:UACieN DCOR51~5 

PLAIITA'IDC&IIA 
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I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 SIMBOLOGÍA 11 

8l i'UICADE$E~oorGL.IMNI8CSftE g PMB.-NI>IDDCIOHINDICOICIDN DE 

CllN INDICIICCIN Cll! 11«11 111! IIICI!NDICISIIG~N S-111! I!IIMllllm)ll !N-c:AM5 

IA-I.N!2303~ JSad!Gmm 

~ I'IKA DE 8E~ FCmiLI.tGNIIICBOE ~ 
-11. !lliii'MIII CllN INDIOCION DI SllmiX) 

CON lNDJCM:ICIN DIIIU.SADOl.DE AI.MM DE~ JSaz2Mrnm 

SIIG~N IA-llVIIIN 231DH 

!::1 P~ DI ~N I'I:JrCWIGNISCZNII! ~ 
MMB. EN IWtm CON tNOICM:rCN DE I8IT'IDO 

CIOH INDIOICION DE Elii1NII)AAIC DEEV~IIIIOio2GOmm 

SNiiN lA NCIIU4ImVII..,! UUSo4 u P~ DI ~N I'I:JrCWIGNISCZNII! 1~1 
MNB. EN PARID CON lND!C*:IGN DE 

CI)N INI>!OICION DE EXniiTOR 11()1.110 a), SMJI»> PE EWOO.W::ION -mm 

w. • SI!GilN LA NOUMTM -~ UU,_. 

§ P~D!~N I'I:JrCWIGNI!ICZNII! 

8EOlN lA NO~A ... e 23035-4 

11 SIMBOLOGIA 11 

.. ORIGW DE EYACUACION 
~ ~ DISTANCIA DE ORIGEI~ DE EVACUACIÓN A 
~~ •ggm 81STA"CIA DE ORICEI~ DE EVACUACIO" A REC. ' m ALTERI~ATIYO 

== 'v'IA DE EVACUA.CIOt~ A SALIDA DE PLANTA (MolL 50m) 

e=»}) c=J SEtHlOO DE EVACUACICN 

t=J e=»}) SAUOA FINAL ErJ 'v'IA DE EVACUACIOt.J 

RF-lZD 

RF-~0 

RF-ftO 

RF-45 

RF-30 

D M>Mit<JISTRA11VO 

D ARD-IIVOS 

D SALAS ltCI'JICAS 

D COCII~A 

D ESCALERAS Y YES1113ULOS PREVIOS - TRASTEROS 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN"Rl E: 114STAI.ACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
9ECTOA!ZAOCN, stiiAIEIIc:A Y EVACUACION DGOR5123'8 

PLANTA C:UAIITA 
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11 LEYENDA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 11 

INTRUSIOr~: 
)(' OOIHACTOS MAGtJtTICOS 

41 DETECTOR IR 

p SIRENA 

¡¡ CONTROL DE ACCE9:> 

e CONTROL BIOMtlRICO 

CCTV 'rl MINIOOMO 

lf MONITOR 

'):( CAMARA FIJA 

• SECURIOAO EXISTUJTE 

• SECURIDAD NUEVA 

• PREif'JSTALACIÓI'J SEGURIDAD 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTAI.JICIOIES DE PR01ECCION Y !imUAIDAO DCOR5141n 

PLNITA SIITNIO -2 
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11 LEYENDA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 11 

INTRUSIOI~: 
)(' OOIHACTOS MAGtJtTICOS 

41 DETECTOR IR 

p SIRENA 

¡¡ CONTROL DE ACCE9:> 

e CONTROL BIOMtlRICO 

CCTV 'rl MINIOOMO 

lf MONITOR 

"):( CAMARA FIJA 

• SECURIDAD EXISTUJTE 

• SECURIDAD NUEVA 

• PREif'JSTALACIÓI'J SEGURIDAD 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN"Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTALJICIOIES DE PR01ECCION Y !imUAIDAO DOOR5141F1 

PINITA S6TIINO -1 



r------------------- ~f-•• :.. ••• ':. .... ~. ;¿: . "'1 o;;; 1F ~r . ~ . . JI ----Jf------------ -1 

¡ ~ ~~ ~ ; e& 
Y Ir•! 

~ 1 o 1 
1 

~b-
1 
1 
1 

-~ 

'tb 
1 

~ ?-
1 
1 
1 

C6J 

• 1 
il 
il 

,, 

~ . cr:t~ cr:TYJI 11 m ~¡ 
L------------------------------------------------~1 ~--------------------------------------------------J 

l o []~ o ~ 

~~ 

1 

'l 
11 
la
lrr 
lrr 
1¡ l_ 

Q 
1¡ 
1..-
11 
1f 
11 
ll 
ll 
!• 

______________ J.._ ___ ub~"=:r··~:=---~---¿y - ve -- u- ClfU- u -@ ! ____ ~-------------

C+l Escora Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

IIIUMtll 
1U1at 

CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 11 

INTRUSIOI~: 
)(' OOIHACTOS MAGtJtTICOS 

41 DETECTOR IR 

p SIRENA 

¡¡ CONTROL OE ACCE9:> 

e CONTROL BIOMtlRICO 

CClV 'rl MINIOOMO 

lf MONITOR 

'):( CAMARA FIJA 

1 ~ RETEtJIDOR ELECTROMAGtJETIC 
1 

• SECURIDAD E~ISTUJTE 

• SEGURIDAD t~UEVA 

• PREitJSTALAC16N SEGURIDAD 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACONDIQONAWEN'Rl E: INSTALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTAI.JICIOIES DE PROTECCION Y !imUAIDAO DOOR5141F3 

PUHI'A-



r------------------- ¡¡c;:=r e -=a-- -a--s · · dl ___________________ l 

C+l Escola Politecn1ca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

~·mm,~·~m mi!Jimmi, p~ .~ ~ 
1 1 ,~,: l!JI 1 1 ¡, 

Jl.l JI !1 ¡1 
l 

L)]-1 m !!JI~ JUI 
D 

1 
1 w q 

lJ 

~ 
8blblblblblbl8 

r;;u;;u;;u;;u;;u:J 

$$$ 
¡* 

~ 

1 ~ r '* ~ 1 L§Mfl__lgl 
1 

c;:=J 
¡~ 

'* !~ i* ~ ~ ¡* ¡~ ¡* 
¡~ 
!~ 

c;:=J 

D 

m !!NI 111! 
o ' 
ge~~ P-'1 ¡t 

-=-= 
1 
1 

pgogag¡ 
P9LlEfd9i 

1 

~ Q 
1~ ----...J~~~ LJ 1 
i~ M ~ n o n n n n n o n o m jo v a o a a o a a o a [] ~ 
.1 ~~ ~ [][][][][][] ~ []0[][]-
. , 'iJtt" ~ []00[]0[] 'l.l_J [][][][] 
1~ [] [] [] [] IJ [] [] o [] [] Cill 
¡~ $% ~ [] [] o [] o [] : [] [] [] [] Cj1l 
. 'iJtt" ¡, . 
L=r·-·-· ·-·-·-·- - FF ·3E·-·-· 3HE·*i---·-·-·-·-·-·-·-·D 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IatA'IO 2D141 

~!~CALA 
.U: 1/250 

11 LEYENDA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 11 

INTRUSIOr~: 
)(' OOIHACTOS MAGtJtTICOS 

41 DETECTOR IR 

p SIRENA 

¡¡ CONTROL DE ACCE9:> 

e CONTROL BIOMtlRICO 

CClV 'rl MINIOOMO 

lf MONITOR 

"):( CAMARA FIJA 

• SECURIDAD EXISTUJTE 

• SECURIDAD NUEVA 

• PREif'JSTALACIÓI'J SEGURIDAD 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN"Rl E 114STALACIONES IDBE ACitEMt DCOR.S 
INSTALJICIOIES DE PR01ECCION Y !imUAIDAO DCOR5141F4 

PUHTAPMIDIA 



·-· -t . -·EI -1 · ± :rt-·-. -·-·-. -·-·-. -·~·-·-. _ _,. ·-·-. -·-·-.- ·-·-. f'L·I 1-'E:I ·=1·-·-·-·-·-. -· 

¡J~g-~g ~ !1 . .11 ~ Jf tCf.:h. Jili!ll ~ Ji ~ 
~ Jl.ll '1:!lJI' JI ~ Jl~f1 1:!lJV f ~ 

tCf.:h. lliliTI ~ JiJ tCf.:h. 11·11 ..P1 • tCf.:h. 111'1 ~ IQ1!r 1 !1~( 1 '(f:!l_}V 111 ~ !I.IJ ~ JI ~ 1,1( '1:!lJI' 

00 00 ~ ~~·mmll!lmP~ 1 1'• 11!1 l 1 
1 ~ 1 !'1! 1 ~ 1 

~ -r=·=r-:: 1-=-=-=-= D D 

1111!1 
n2n¡~¡ 
7;6 !!111! 

1p1 1 11 mm ~~~~~ m~¡~ m 
!!1; 1 !. 1; 

:~¡¡: ~ 

~ 
'&1 l_ 7XS 
=c:=·:=r-:= ¡-:=-:=-:=-:= 
~ ::!:?=L.=: --=--=---=---= 

0000 
:oo 00 ~ ~-~o~- =~~~ ~ ...=C=:...=I:E 1..=..=..=..= 

:oo 00 

~ 

ij-i * 
~ ~-~ ro~·'" ~ ij ---- ----

1 

rtd lll * 111 ~ 

1 ~~~~~~ 11 Q 

D D 

*~ o 

:oo 00 
l oooo 1 a;a ~ * ~ 9 
1 -=r=·=r- 1-=-=.-=-= 

D D ~ D 

~ 

1 

~ 

* 1'• ill 11 fl!i 
1 

ill ll~¡ ~ 1! • 111!1 ~·· m m 11
1 ~ 11 m Pl!l ~ 111 m ~~~~ ~~ ~ . m 111!1 ~ 1 ~~. ~ 1 J:! 1 ~~ ~*·1 1; ~ 

~ 1'·~~1111 p. ~ ~ ~ 
~11 
~ 11 ~ ' ·JJI .JWb 111 

PIJ! ~ !11 
~~~~~ 
~~~~~ ~ ¡:¡~ l~ l~ 

00 1 ~ 
11" 111" a"' a"' 
:...::...:...:... 

5"'_5"'_5"'_5"' 

¡JJgJJg ¡JJgJJg 

0000 
11" 111" a"' a"' a"' a"' a"' 111" 

~ ~ .~ ~ 
g:g:g:g: g:g:g:g: 

0000 
¡¡;~~~ =·=-=·=·1 ............ 

0000 
00 1-q:lgil 
=:--=:-::::::-=:- :::::-:::::-=:-:::::-

* ~~ =....=...=....=.... a-a-crcr 

00 d ~ !~~~ 

00 1~-dJ 
..................... - .... - .... - ... 

-.-.-.-.-.-. -JO . . E:ld::±~J-.-.-.-.-.-.-.-.- & + • -- • -.-.-.-.-.-.-.-.Ji 1 d · El ¡.-.-.-.-.-.-. 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 11 

INTRUSIOI~: 
)(' OOIHACTOS r.IAGtJtTICOS 

41 DETECTOR IR 

p SIRENA 

¡¡ CONTROL DE ACCESO 

e CONTROL BIOMtlRICO 

CClV 'rl MINIOOMO 

lf MONITOR 

'):( CAMARA FIJA 

• SECURIDAD EXISTUJTE 

• SECURIDAD NUEVA 

• PREif'JSTALACIÓI'J SEGURIDAD 

o 3.125 8.25 IICIIaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E: 114STAI.ACIONES IDBE ACitEMt DOOR.S 
INSTAI.JICIOIES DE I'ROlECCION Y !imUAIDAO DOOR5141F5 

PLAIITA'IDC&IIA 



~ 
~ 

~~ ----. 1 -------- -------

:00 00 
~ 00 * 
1 
1 

' 1 
1 

1 
~ 

! 

~·~·~·~ 

~ 
1• 
¡ti 
¡• 
¡ti 

a.. a. a.. a. 

=-=-=-=?=?= 

* 
0000 
0000 
=·=·=·~ =-==-===-=- ----· ii..iii..ii..a... 

~ 
111 
!11 00 

0000 
·~-~..~~~-

:ECECECE ----¡ .,¡¡.,¡¡.,¡¡.,¡¡ 

0000 
·=r=r=r= "'="'= "'=."'=1 

~ IJr 
Ir * 

o 
~ 

D 

iJI 
ql 
ü~! 

~ 
~ 

D 
~ ,,.~~miil' ,,.1 1 ,,. 

JI. fiJ 
D 

~ 
~ 
D 

~ 
~ 

~ 
00 
00 
~·!!·:J~ 

~:~* ct 
00 
?~-ªEs 

00 
00 
.ii,;_;,.;J¡¡~ 

¡J2g-Qg 

1

11 
IJ ~ 

!?-=:-

~~ 
1:::::-1:::::-1=:-:::::-

~ 
l'! ~ 
~~~~~~~ 

~~ 

.9 
D D r 

m t:lm ~t:lm ~ t:l~ 11 kd 1 kd 1 (X) kd ll 
kli l kli kli J 

~~· mD m h me¡" h. h kd 
hj 1 h 1 kll 
h. h kli 

hí .J!ilb ~~~~ ~ 
ini 1J.{P .l!ld1 '1:!lY 

fSl ~~~~ ólil ¡u .J!ilb 
L1fV li!hl 4Y lh ~ 

ili .JWb 
ili 1J{P 

i.li ólHl 
ili q_)JI' 

i.li .J!jl1) 
ili 1J{P 

h.Jifb 
h~ 

ili ~ 
ili 'l.fLJ 

00 
1--a~ 1 

1 1 E::ll E::ll 1 1 IEII F3 1 1 1 1 F3 lel 

C+l Escala Politécnoca Superior 
d 'Edificaci6 de Barcelona 

UNIVERSITAT POLIT~CNICA DE CATALUNYA 

'IIIUID 111!1. IPIIIMI:ftl 
PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO Tt, DE OFICINAS, SllUADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

MJIMA 

'MOR 
CIIII'IIIICA,..,. 

loi"AII sAIICHEZ CARVAUIO 
AI.EK F'ALCONES DE SIEARA 
AIIRIL-1111'10 201e 

liXMA 
A3:1~ 

IIII*M. 

11 LEYENDA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 11 

INTRUS161J: 
Yo COIJTACTOS t.IAGtJtTICOS 

¿j DETECTOR IR 

p SIRENA 

li CONTROL DE ACCE9:J 

IJ CONTROL BIDMrniOO 

CClV 'ti I.IINIDOMO 

l:f I.IOtJITOR 

'rf CAMARA FIJA 

• ~GURIDAD EXISTENTE 

• SEGURIDAD t.JUEVA 

• PREINSTALACION SEGURIDAD 

NCIIIIE III!L IPUNIIt 1 ~ SIS'IEMA DE AOONDIQONAIIEN'Rl E: INSTALACIONES IG8I! I'ICIDCit DQOR.5 
INSTALAOCIN DE PROTECCICIN y smJRIDAD DQORS141Fll 

PLANTA CUAATA HIIA.L..-JI.. 

O 3.1U 1.26 

fiWICAI 



C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

COORDI~~ACIÓN FALSOS TECHOS - PLNHA BAJA 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
AlEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA COORDINACIÓN FALSO TECHO 11 

= IBI 
TBII:MO (PHD.IPS) 11L5 3SW, m QIADN) PULSADOABAW-

= TBII:MO (PHD.IPS) 11L5 :18W. c::=:PAC;JFI<: TCIW 215 (I'HIUPS) 211..0 Sl1fl 

= TBII:MO (PHD.IPS) 11L514W, .::::::::::::1 ~lCW 215 (I'HIIS$)2 TL-D 36W 
,______..... 1MS 122 (PHIUK) l1L5 3SW. 

~ IM'6161QJ 1SOW - 1MS 122 (PHIUK)11L511/M, 

1MS 122 (PHIUK) 11L5 21W. 
E3 IM'616AOO :ba1M·ID7UW -,_. 1MS 122 (PHIUK)11L514W, • DOWNUQfT IW.ÓGBID 12VI50W 

liiOJ ~a.flcnvcD ~ HYDM NlOS FLSW, 450 WM,IU'EIU'ICIE 

1 

® DEIICI1lR 0PmXJ DE HUMOS • AOCIADOII 

1 
NWJIGial 

1 

tiA DIRI!IOII. IWTAaoNAL 1§1 REIIUA DE ltlmiii.ND 

1 
DIFUSOR I.INIW. e IWIUA I!XIIIACCIÓN ASal5 

1 

• ELEMEirniS EXISIINIES 

1 

• ELEMEirniS A DESPIAZAA /-.uADOS 

• ELEMEirniS NLIMIS 

o 3.125 8.25 IIGiaiE DIL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E 114STALACIONE:S IDBE ACitEMt DOOR.S 
COORDINACION FALSOS lEQiOS DCOR5171n 

PUNTA-



C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

18 1 
1• 1 

_m_ ..J1l. • ••1 

1• 1 
1~ A ll!l 

• fil!l -- __lifl_l_DL fil lil!l 
le l 

181 -ª-
l'l"'j"'iiftr-'-. r'-l~if( . ~ 7j . 

r"f"'-r'-r'-rlr'-r'-r:'-r'- :.-~"m· ~ lrh-Y-..lm-JY-r-Y-n-I,-Jt~T.'L)~1t'L'l~~(1;lrr_~~-~t];~~? iPl :m 1• 1 
b¡¡j:¡¡.b;=b,,::llopolo¡~~:<~~~i~V 

. ~~-~ 19 1 - 1:111'1 

II___L_E_~ 

..... _!;..!. _U 1 .. 1 l 

19 1 ~ !al 11 1_191 11111 11118 1 1111 
1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lliil 

1:111'1 

~- ~ .11!1!!_ 
~ 

!' 

lt 
Jilll .lilll. -- ....lll.. !11• 1 • 

_l_ltl_ ~ 1 11 ~ 
'í"' l l .,....,...,.. 

..J1l. ~ 
.Jifl_ llH -. - 11!!1 1!!1 

IU_l_ ..liB. lilil lil -. le l 
1• 1 ..1e1 - JI&. --- • lllll • • 

Li ;; 

COORDI~~ACI6 FALSOS TECHOS - PLNHA PRIMERA 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A"RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA COORDINACIÓN FALSO TECHO 11 

= IBI 
TBN 340 (PHILIPS) 11LS 3SW, m CUADAO PULSADOIIBAWI'IIIWXI 

= TBN 340 (PHILIPS) 11LS JIM. rc::::=:PAgi'IC TQII215 (PHIUP$) Z TL•D /WN 

= TBN 340 (PHILIPS} 11L514W, .::::::::::::1 PACFJCTCW 215 (PIIIUPS)2. 1\,D 36W 
,_______. TMS 122 (PIIILIPS)ITLS 3M. 

r=l MIIK16AGD15DW ,______, TIIS lZZ IJ'IIILIPSlllLS zaw. 
TMS 122 (PIIILIPS)ITLS 21W. 

E3 MIIK16 AGD 111CDI4-ID70W ,____... 
,_. TIIS lZZ IJ'IIILIPSl11L514W, • DDWNLIGHI" IW.ÓGBID 1"1V/WW 

lj¡;J CIMDRD Bá:11llcD ~ HVDM MIOS FL8W. 4SO Ul'l. SU'ERFICIE 

1 

® DETKIDR 0PI1CD DE HUMOS • AIXlADClA 

1 
M.w~GlcD 

1 

1:1 DtFUSOII Aai"AaONAl 1§1 REJilLA DE IIEitiiiND 

1 
Dli'USDR LIIIIOU e REJilLA EXIMCCIÓN-

1 

• EISIEimiS EXISIINIE& 

1 

• !ISI!NIOS A Dl!:SPLAZAR / De!PtAZADOS 

• EISIEimiS IIMMIS 

o 3.125 8.25 llalaiEiliL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE ACO'IDIQ014AWEN"Rl E 114STALACIONES llliBE ACitEMt DCOR.S 
COORDINACION F"ALSOS lEQiOS DOOR5171F1 

I'UNTAI'MIIliA 



.~ 1 1 

10: 1 10: 1 llll 1 1 lO lO 
J:iR - llR - llR llR Dllil llR '*' - -1 1 11 11 1 1 1 1 

Nlllll 0 O O O O 0 O O 1• 1 O 0 - - - - -1 • 1 _1 1 1 1 1 1 1 1 1 l!!JI 1 1 1 1 1 1 1 1 0!11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l!!JI 1 1 1 1 1 1 0!11 1 

WJ,-Y-rY-,-J,.Y,rY-r'-r.Y,-Y-6-Y,-Y-,.Y'-r'-r.J,-10 1*1 1*1 111111 1*1 111111 1*1 Ir l*l 
"" 1.: T !+4.11.,_ o 

,1, ,1, l[w ,1, • ~~- 1 1 1 1 1 1 1 1 :~ w~m 1 1 1 1 1 11 111 1 1 1 ..L ,l 
• 9 • 9 • · . ·9 9 , • . 11111 • :rr~ . óii 9 • 9 • 

n11111 o :. • o ~ ·~ 1!!11 o • ~ ~" 10 1 10 1 o • o rMI o~·· m i l .o rMI 1 o ~ ~- • · w&~lf¡~ • • o o • o rMI 
HEI¡=bpl=;=br.bF;;=!=r!,OI!:;=br"9•~~b;=!=;:b;o!: 1 :¡::!::'¡::::;::: 1 • 1 n • [rro_,~ tlofGioT oo .. 1 0!11 1 

• 1 IIPJ ll' '.!iiJilell1 
!11 • O • U. 1001 OII!JI 1001 O ~~~ a • O • !11 

J. •• (!) ___..- . ~ ~ 11!1 F,í 

n+¡=b¡o!=;=br.b¡=b;;=!=p!=;=br.b¡=b;~~!.¡=b¡:b¡o!:~~~·~~·~~~l ~ ~~y~~~/~~l l'~~~l 

lillJ 11!1 Bll J lfll[l } ~ ~ i ~ ~ w¡t¡¡¡¡¡, .. · -... 1 .. -lr..JI'-,L,-'-r"~· ... "i'-'-o 001 -'-r'--rY'o'-,L,IillJ -'-r'-.-'-r'-,L,-'-r'-lillJ-rYY-o-'-rl-

1111111 • -¡--; ,,, ~ ~"'"'~a;·-h-'-~Y..-Y-r'.?i'-1 r-r-Y-rY'-r'-r-Y-rY-rL-r-Y-rY-r'-r-4f 
.lliJ p f:lt: ·~ , , • 1 

llRO liiR<It ,___ r.l1 ll'll"~r!lk.L,Ir'Ur'--r'o-';;llllii'r-r'-?-,J,.-.Y,r;kOm-'I'Aill .-'-r.L.,J.,1...J,J--.J-.I:iR~iOrY.-'It 
1 1 ~. • , ""11 L'f Pll l 1 

ttmY-r-Y-rYY-r-Y-,-l--,;ln-Y-rY-rL-r-'-ra-,,-,. -~-r4'Y"i l lilu_rtr-.H 11 "-- / ~'~~ 1 o 
• : 1 OÍ'.: ! ~· :::J J l!ll 1 rTll Jll O •1 o!JI l. .. '!- ).!!\ 1 • • 

~~~YT.J,-'-r-'-r-'-r.J,Y-r.J,-'-r.L.~~~~Y· n·~~~ • • ~l ~~ 11 RT II~~~~~~~YT.J,~ 
5 ~~4FW~ 

.. fiiQ • • .. 4) • ~~ ~ -· .... l-'-r'T ........ br'-r'-r'-.... l-'-r'-r-'-ol*IB--'-r'"T""-r'-

I~~~-Y-~-r'-r-Y-rY-rL-r.Y,rY-r'-rL-r~11~' . 

[11!110 6 11!1 6 Bll Q-"-~ ~· 1&""1.. ' ~ _1 . --6 OC~! 6 11!10 
• 1 • T · 1 7T :fl t 'I / ~?. -T T • 

n~~-'-r'T~YY~r'T'-~~~~~IE~· A,~~I l ~111~: ~~~~ : ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~-r'o~~~~~Y'o~~;~~~~~· ~"~~- ~ ~ ~-,- -r 

1 .. ~ : ~ . : "'~ :!jli~ .. ~ ~~~ ~ :: :r? .. . ~ .. 
llllfll o o o o l' A l:t:::::::l: ~·~t~ 1• 1• i o o 
11 ++-o+- oo ¡¡;¡1 11 111 R ~ • 
n1 lill1 1• 1 • Ba ~ · ¡,¡¡¡ • • - lill1 • lifl 
u 1 1 ~ ~ 1 r Y li ,1/1 11 1 1 
n1 • • '- u. .h r~ 

'- llli 7 1 [ il 11' 

0!11 o 1 • 0• 1~ ~1_) 111 1811111 111 1v' 1[1[1¡ _, .,y 
1

• CDIMI• O l • 

ll l!li=9"l~Fi=!'###"Fr!.FT9CT:!::¡:j~~~~ 11=11 .. :].!:!~. ,.,¡ ~w. -
~ • , _ • • ' • " '(' n»Tl#r o o o o 

• • l!ll*l 1 8 1!1 11 • --~ ~r. ~-~-L1 1- 1 .1iL 1*11 • 
11 • . & 1 

lll't'l • • • • • o 110 • Q ~ #bF;obr..~.brbr"'Fid.FFF-.#~ 
l l • ~ • ~ • z.j· • ~;w l l 

Dl!l 09 l!til 9 ~- II'S 111 •!! B11 • ~. !" ~ .~~:::~ (rj' 1 1:11!1 9• Dti1 

~~~-Y-rYY-r-Y-rYo-'-r-Y-rYo-'-r-J,.L.rY-r'-rL,.J,fcJ []l,~~-~o-'-r-Y-rY-r'-r-J,.L.rY~r~-Y--r'o-Y-r-Y-rY'-r'-r-Y-rYo-'-r-J,.L.rY-r'-r-J,.L.~ 
0!11 Cll rMI • 11!1 Cll • 11!1 Cll ~1 M 11!1 M • 

• 1• 1 • 10 1 • • 1• 1 • • 10 1 

M 6 M 6 11!1 6 6 6 6 6 6 11!1 6 11!1 6 M 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

o • • lo l • • 

M M M l'i2 l'i2 lillJ M l'i2 M ~ l'i2 M l'i2 

- ~-~ :' 1...!. ! 

COORDINACI6 FALSOS TECHOS - PLANTA TERCERA 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. -46 DE BARCELONA 

IIIUMtll 
'nmlR 

CDIWI:A'RIIA 

IIIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 
ABRIL-IoiA'IO 2D141 

I!ICAI.A 
.U: 1/250 

11 LEYENDA COORDINACIÓN FALSO TECHO 11 

= IBI 
TBN 340 (PHILIPS) 11LS 3SW, [rJ CUADAO PULSADOIIBAWIIIIIWXI 

= TBN 340 (PHILIPS) 11LS JIM. c::=:PAgi'IC 1011215 (PHIUP$) Z TL•D /WN 

= TBN 340 (PHILIPS} 11L514W, .::::::::::::1 PACFJC'Tt'N 215 (PIIIUPS)1 1\,0 36W 
~ TMS 122 (111111.11'5)11\S 3M. 

~ MIIK16AG0150W - TIIS lZZ IJ'IIILIPSlllLS ZSW, 

TMS 122 (PIIILIPS)lllS 21W. 
E3 MIIK16AOD 111CDit-ID7DW -,_. TIIS lZZ IJ'IIILIPSl11L514W, • DOWNLIGHI' IW.ÓGBID 1'1V/WW 

lliiOJ CIMDRD Bá:11llcD ~ HVDM NlOS FL8W. 4SO Ul'l. SU'ERFICIE 

1 

® DETKI'DR 0PI1CD DE HUMOS • AIXlADClA 

1 
M.w~GlcD 

1 

11 DtFU!IOR Rai'ADONAL 1§1 REIIUA DE ltEIVIUIO 

1 
PIFUSCRLIII~ e REIIUA EXI1WlCIÓN ASBlS 

1 

• EISIEimiS EXISIINIE& 

1 

• !ISI!NIOS A DI!:SPLAZAR / Dl!!iPtAZADOS 

• EISIEimiS IIMMIS 

o 3.125 8.25 llalaiEiliL l'lMCt 1 1 ~ SI~A DE AOO'IDIQ014AWEN'Rl E 114STALACIONES llliBE ACitEMt DOOR.S 
COORDINACION FALSOS lEQiOS DOOR5171F3 

PLAIITAuc:&IIA 





t---- ... ... 
~ r 

.... -t 1 1 
11 

11 1 1 ~1 1~ ~1 1~ 
3 

T 

~==========-==~---------1 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

AL 
.q
.q-

c-i 

B 
l. r- l. 
1 0.82 1 .. 

1 r 
l g 
I d 
1 J 
1 
1 

<-0.30---.. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.60 1.60 ---------K 

r 
~ 
ci 

l 
-------~--------------------------------------- ------ _jA 

1 
1 
1 
1 
. r g 

L ó 

PLANTA 8 M2 ..J._ 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U ~ 

1U1at 
CDIWI:AlaiA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IatA'ID 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/20 o 0.26 o.a PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

IICIIaiE DIL l'lMCt 
EQUIPAMIDITO 

IIOSlRADOR \IES118ULO 
IIIPLANTIIOCIN 

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DCOIU 

DCDR41011n 



o 
"""; 

o 
"""; 

Cl) 

o 
ó 

E.sttalificado 
Colorco~eN~ 

mate o equvlvalente 

Zócalo lnox 

K-------------2.44 -------------..r 

ALZADO FRmHAL 

~ 
d 

Es1retificaclo 
Colortore Negro 
mate o equii!Valente 

~ 
d 

Zócalo lnox 

t- 0.30 -t 2.44 

o .-

ALZADO LATERAL 

1/) .... 
ó 

r---Estratlftcado 
Coloroora Negro 
mat& o equvlvalente 

0.80 

CPU 

o .-

o 
"""; 

L .r---------1.60 1.60 0.82 1 

Cl) 
o 
d 

Estratificado 
Colo!'C01'8N~ 

mate o equvivalenle 

Zóallolnox 

L 
1 ALZADO Lm~GITUDI~~AL 4.02 -------------------J 

L 1 0.82 1.60 1.60 

EGtTutificado 
Colorcore Negro 
mate o equvivlllente 

Zóc:9lo lnox 

Cl) 
o 
d 

K-----------------------4.02----------------------~ 

ALZADO Lm~GITUDI~~AL 

Eattatificado 
ColelRXlre Negro 
mate o equvlvelente 

Ll' 0.80 1.57 1.57---------*1 

.r------------------------4.02----------------------.r 

SECCióN AA 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO OE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

AI.IMtll 
1U1at 

CDIWI:A'RIIA 

!IAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotAVD 2.0'141 

I!ICM.A 
.U: 1/20 o 0.26 o.a IICIIaiE DIL l'lMCt 

EQUIPA!IDITO 
DETAU..E IIOS1RADOR VES1111ULO 

~VIECQCIO 

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DCOIU 

DelOR6011F1 



)'---- 0.80 1.60 1.60 --------.j' 
~~O====~~==~re~=============LS2J====~====~--======~~======M~=m=d«=dje 

agu)aro 06cm 1 0 atención 
tapa pasacable L __ .J._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..0.

25 
<a-'1 - _ mimiB h=74cm r 

o ...,. 
N 

~ 

ó 

¡---¡-----------------------------------------~ 

1 

1 

~ 
d 

l 

-"-~ 1 1 1 11 11 4.04 1 11 11 11 9 

~ 
N 

ri 
.r----0.80 1.60 1.60 ---------K 

6 0.40 -t 

1 CPU 1 

11 1 :¡_ 11 

6 1 

1 

1 

1 

1 

T 
rul 

N 
IX) 

d 

~--------------------~------------------ 1 

~-------------------------------------- ~ 

~ ~ 1 o ,., 
d 

~ ~ 

.r------------------------4.04------------------------K 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

!IAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-Io!A'IO 2.0'141 

Est!a!l1icadD 

f-o.Jo f Col~ Negro f-o.Jo--f m1ate o eqiJY!Yalante 
_, 

crf- tapa O& aece&O - ·¡· ~ --,e 
eledrfficación 

Estralifi do 
lt') 

en aluminio 
,., 

Coloreo Negro d 

----1 
mate o ulltvalente 

W : 'f 
BAI ~E ~A PASACABLES 

o 
:: Vértebra de sub~ u - 1 

CPU - - de cableado 
off- ---1------- - -_ ------ --1 ..:;r-- y ---- --,D 

ls ¡porte CPU ele al nkllo ~ 
d 

Band a de aluminio ----
-

Wl -
-

0.79 1' 1.50 0.10 

2.44 

SECCIÓN BB 

SECCIÓ~~ ce 

SECCIÓ~~ DO 

I!ICM.A 
.U: 1/20 o 0.26 o.a 

~----·-· t="=.att !!"'MI 

. ~ m~1lm · m 
~----·-· L~"'~: J 1 ·----~ 

IICIIaiE DIL l'lMCt 
EQUIPA!IDITO 

DETAU..E 11051RADDR VES'IIIIULO 
8ECQOIIE8 

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DCOIU 

DelOR6011F3 



C+l 

¡ l l l l ¡ 
' ' 

ro.so¡ooSOTOo50TOo501 

l ' ' ~ 

~ ., 
' ~ 

~ 

' ~ ' ~ 

' ' ~ 
~ ' ' ~ 

~ 

' ' ~ 
~ ' ' ~ 

~ 

' ~ ~ 

' ' ~ 
~ ', 

' ~ 
~ 

' '/ ~ ' ~ 

~ 
~ ~ ' ~ 

.>·( 
' 

... 
~ ' ' ~ ' / ' ' ~ 

~ 

~ ~ '',',,,' ~ 
~ 

~ ~ ' ,, ~ 
~ 

8 ~ 
~ 

' ~ 
~ 

~ ' ~ 

.,; ~ ', /' ---@ ~ 

;;~ 1 

', l ~ - ~I r\~~/ ',<-~, 
- ~ 

././,.././,. 

~ r ... ury 2 ... ~" 

l~l 1, ')<- liJ J//1 ./''.,/' 

a / 
' / 
' 

! '-Oo61----. 1'-Oo50 -.I<-Oo50 -.I<-Oo50-, o 
d 

ALZADO A OFFICE PB 

PLNHA OFFICE PB 

Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

ALZADO 2 

V 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 

<( 

o 
~ 1> 
N 
...1 
<( 

i!! 
¡¡ 

PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tto DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

11 LEYENDA 11 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

1oAJWNUODE leLAMINACOI.ORIJINoiCOMlE 

JI. BICIIIERADE- DE 811STDNE I!I.ANCQ ZBJBOEQIIVAI!NlE 

~ ~8011AE EI'ICIMEAA DE81!..EimliiE IIINICOZEUII O EQUVAIENII! 

4o11fiADORTPOUAEAON:NWIOCADMADO 

6o PUERTAPIW:TICMU! CONTAPAAM111U! PAP~DEACefiDINQI( W.lE 3GX2IICII 

8oOIUFONW:LADORDECOCINADECAIIOOI'tA'IIRO-CADW.CO 

7 o FU!Nn!DEAOUII 

8oCN'E1EJIA 

O o IIAAAAALTAORII OSCURA 

10oi'IU!<IADIRIDEUNACUIIEI'ADEACEADINQIOIU! 

1loNEYEIIA-IIUHCO 

12 o ZÓCAUD DE lll!lAIIW.IINICO W.lE 

13o~IODECOUIRDEIWIMM'O 

14 o ~lO DE COL.IlREN PAAED 

ISO PAPEI.ERA-1*, u0Daoeuu,-u DE RU-DO EQUVAIENIE 

11 o PARED DECNm:iNYEIO 

17oP--E11c;ADEVIIlRIO~BLMQO 

18 o lll!lAIIINfo GRIBCSCUAD 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IIA'IO 2.0'141 

I!ICM.A 
.U: 1/40 o o.s ! IICIIaiE DIL l'lMCt 

EDUIPAMIDITO 
DETAU..E ZONA PAUSA/CAPE 

PUHI'A-

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DCOIU 

DC0R8021n 



! l l l l l l l l l 
¡ ' 

i 
¡ 
1 tq 1 

r---- -

mm&s mams --0 AD<II't> '11\11911 

(91~~ 

l.- ' -----' 

1 .- ZONAAIIERI'A 

1~ C! ,.----.. POR 1.06 D06LADQ8 -
al<-

~ ~ 
"" ~ 
e 

l'fEBUI RCÁN ,A~EJ ~1\ 
'@ ~~ ~' f# ' 2 ' 

j 
" ' / " 

/ ' ' / ' ' ' ' 
/ 

' 1 ' / ' ' ' ! / '·' ' 1 

:ALZADO B - OFFICE P01 .J.-o.34.J-o.34.J-o.34.J-o.M-.I<-o.es-J. : 

l l l 1 l l l l 1 ' i l l l l l l i 
: 

~ 
: .-- · 

:J 
S! e 

6 

2.03 
~ r-' '------' '------' 

r+ 
11 

ZONA AlERTA 
POR 1.011 DOS UDOS ,--------. 

~ 
@ 

N ~ 
r-1 ~ a ~ ~ u ~ N 

e 
RCÁ'l EBUiG 

~ @ 

' 2 
1!1 

~ 
N 

~ 
:_::¡ 

/ 

' / 
' ! ' 1 ! '<- .: 

' 1 .J._~.J_~.J_~~~~~~~~ 

ALZADO A - OFFICE P01 

! l l l l l l l l l ! 
: : 

~o. ~---.., 1"-0. o. :¡a---., ~o. ¡¡o-, 1"-0. o. o. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ... ---( 

l ll~ 2JI l ll~~ll8JI l ll~ ~ll8J l l~~lgJ I l ll~ ~ll8JI I ~ ~ ~ ~ ' 
1<- ; 

~m 
o 

li!~ li!il 
1 

1<- ' ',~ }/ ' J . ~,{ '' ' ' ' / Elpll J\ 1 
' ~---· ·---...., ',,, . /,."' 1' '<::"'""---· ·---...., 

' "",, /// 
~ ' ' / 

/ 

~' .... ,_ ',f~ 
1 ' ' ' / 

/ 

~ 
', 1 ' ' / 

1 ' " .. / / "'",, 1 \ ,/""\., 

J 
/ 

/ ,/.1' .... , 

/ BD \. ....... ,,, / ir-- ',, ,/~ '' 
~~ / ' / / ' 1 \ 

' / ',, ,,;"' ', 1 \ ',, ' 
' ' 

' 1 l<-oAO_J.._o.60---J....oAO...J-o.40+oAO...J-o.40_J.._o.eo____J..._o.eo---J....oAO+o.40- ' 

ALZADO B - OFFICE P01 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

o 

~ 
o 

~ ..-

~ e 
~ 0.80------, --l: 

~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

1 
2 

ril 

~ Q 

;¡~~ 

MIAIAII SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'ID 2D141 

D 

I!ICM.A 
.U: 1/40 

l 

~ .-

1-1< 

::R o 
1-

u 
o 

o 
o 
~ 1> 
N 
_J 

4: 

0 0 
* 11 

* 11 

* 
11 

1-'r< ,¡ -, 
1 

11 1 
1 ' L ________ .J 
r---------, 
1 1 

11 ' 11 1 
L - -- .J 

r - -- -, 
11 1 
11 ' 1 1 a L ________ .J 
r---------, 

~ 
'1 ' 1 ' 11 1 

L .J 

r -, 
1 1 ' ' 1 1 1 1 

L ________ ...J 1 

r---------, i 

' 1 /~ 1 1 
1 1 
L .J ¡ ... 

1 
~ J. 

PLANTA OFFICE 

(D 

o 
<J ~ 

N 
__) 

<( 

~ 
ALZADO D 

<( 

o 
~ 1> 
N 
__) 

<( 

o 

11 L.E'1ENDA 11 

I·ARMARIO DE YEL.WI<AQlLORLIIHCO YATE 

li-ENCM;RADE 3011Y DE BLESTOII! BI»>COZELII O IEIUVAU!'IIE 

,_ZÓCALO_ ENCIIIIBU>DE II.E6TOI'E LIIHCOZEU80EQUIIMI.EifTE 

•-nwxlllnPOuiiSUlACMADO~ 

& • PU!RTAPRACI1CAIIU! CON TAI'AABAniiU! P-.&111\DEACaO ._IIATE3QIQOCM 

8 • GAFO UEZCIADOR DE COCINA DE CNIO QRATDIUOACMADOaiOIIADO 

7 • FUEJflE lE AOUII 

1-GAFETBIA 

I·IIARRAALTAGIUSOIICIA\ 

IO·FI'IE<WlEAODEUNACUIETAIEACaOIGCRJ! 

11- IEVERAAOAMDOLIIHCO 

12-ZÓCAI.OIEioi!LAMNABLAHOOMIITE 

1$-QWIIIO DEQlLORDE ,_MENIO 

1• ·CAMilO DE COI.OREN PAAEII 

15• PAPI!LI!RA~~ IIIOOeLO kMJIM DE IUBEJWIII)Oi:QIIIVALENll! 

te-PAAEDDE~'IE80 

17•PIZAARA~DE'IIDAIO~IMNICO 

18· -.AMINAOAIIOIIQJU) 

o o.s ! IICIUIIIE DIL l'lMCt 
EQUIPAMIDITO 

DETAU..E ZCNA OfF1CE 
PUNTA I'MIIliA 

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DCOIU 

DCOR8021F2 

L 



C+l 

msim m a mm -= 
0 =D<AI) <M\= 9 ~ 

Escala Palitecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: 

1 
6.40 "1 

~- f-- f-~ 

# # # # ~ .. 1' 
N 

~ 
a 
N 

o 
' --PLASTIC REBUIG,.,... ' -8EBUIG PLAsnc.,... .... 

) '@, @' 
~ 

-~, }ti:t r-
' / 

/ 
' ' ,, ' ' / 

< - > 
~ ' ' / ,, / ,, 
=-' / ,, / ', 

/ ' // ' 
¡_,/ 

,, ,, 
' 1 ', / 

' 

' 1:-o.eo-J.-o.eo LL LL o.eo-J.-o.eo-J. 2.90 

ALZADO A 005 L....tfAI -----I1Al ~ 005 

1 

1 1 ALZADO A 
1 1 \7 

----~-L-----~-~---------------------
0 1 o 1 
0 [>1 0 [>1 

" ;; 1 ;; 1 SAO------------------.r 

1 ;j_ ! ;j_ ! 

o 111 ~ In.. e .. u.. ~ ,.,ni o 1 o 111 11 L e,.,,.., ,.,ni o 

o 010 o 

o 010 o 

PLNHA 

11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/40 

~ 
1 

1 

' 

&l 
N 

~ 
N 

0.32 

ALZADO B 

ti! 
N 

a 
N 

e 

11 LEYENDA 11 

I·ARMAIUO DE IOI!~M DOI.DR IIINCO MAtE 

1!- I!NOIII!RADI! III!N DI! 8IIJ!SrlliE BLANOOZ8.8 O I!QUMWME 

,_ zOcAI.o801AEIN:IMI!RA DE8I.EIIJI'DNE IIINC02EU8 O ~lilE 

4·11-llPOUIIEJW/IDNNIDIJ-

S-PUERTAPRACJ1CMIEC0NTAPAABA11BIEPAPBERADEACER01-UA1E~ 

B·IIIUI'O !II!ZCIADORDI! COCINA DECWIDORATORIDAI:AMDO-

7 • FLE'ITEDEAOUA 

1-CAI'ETOIIA 

1• -ALTAOIIII OIICUIA 

IO·I'IU!<lADERODEUOio\CUIEI'ADEACEROINQIOIU! 

11-IE\/Bio\N:NINJOilAHCO 

la -zOcAI.o DE IIEUIIII'IAitNICO MAtE 

IS-~10 DE COLOR DEPIM!I!NI'O 

14-~10 DE COLOR !!M PMI!D 

IO·PN'E~--Cll, M0ca.o8UII.JII DE IW--D O EQ.WAU!'IlE 

18-PAIUI)DECARitiN'VEIIIO 

17 -PIZARRA-EneA DEIIIDRIO AElROIACADOBLANCO 

18· lll!lAIII'IAQRB OSCURO 

IICIIIIIIE DIL l'lMCt CWift.l.O o o.s 1 EQUIPAMIDITO 
DETAU..E ZCNA OfF1CE 

PUNTA I'MIIliA 

ID8E ACitEMt 1 DCOIU 
DCOR8021F3 



S:ID DK 

¡e,~ '1: 

:oo~ 
.00~ 

:l:I:D DK 

~.! 00 
&jjl!$ 
!:::~ li:Ua 

UCE 

~ 

~ ~ 11t1tm1m11 s1rm ~~il *11~ t 
~_L'ig__jfJII«l!>~IU~:fBIIfBUlU) lfB 11~ 

•-·-·-·-·--

OFFICE P04 

:!!k=~ 

~ Jasmamí1 *:: s_fl a~ s¡¡m 
-·- o o .~ o -· -·· 

~.! ~*~ ! 0 
. 

$Sll ~ 
.~ &jJ . === :== 

'!SS~ ~. 

~~¡~ =.:;; ;;;::;:; 

i"i * .t'b ~asoo 
DU n2: 

&j¡f!ijl 
SSJ~ 
*~~ 

*UBtil tliU IISI"*Hfí SI ~ :.~ 
~A<Wt'DI ~~ ~ll~l«rt>UJI~ l~ l<fj $JS W -=·-·-·- -·- - -·- --- --:~·-·[!!§ 

OFFICE P03 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 

ALZADO A OFFICE P03 Y P04 

TA OFFICE P03 Y P04 

PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

l 1 1 1 1 

.-------~+-~--~9 

~ ..-

ALZADO B OFFICE P03 Y P04 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IoiA'ID 2.0'141 

il 
t-i 

01 11 1 (7 

liiJ a 

I!ICM.A 
.U: 1/40 

.,. 
o 
'\ 

ALZADO C OFFICE P03 Y P04 

o o.s 1 

11 LEYENDA 11 

1·ARMARIODE~ot;LAMMCOLDRIIINoiDOMA1E 

:bi!NCIYI!RADI!-DE 811..1!81DNI! IUHDOZI!IUIOI!QIIVAU!HlE 

~~8011AEI!NCIMEAA DE81Bml11E IIINICOZEU8 O EQ.WAU!NIE 

4·niiADOR1FOUIIEIW--

&•PUI!RTAPIWlliCIIIJI.I!DO'ITAPAAMTIJI.I!PAP~OEACeROiNClXMAlE:IaXIDCU 

B·OIUFO~l.ADORDI!COCIMDI!.CWIOORATDRIOACAMD0-

7 • RENIEDENJ~g, 

•·CW'ETOIIA 
11• IJMRAALTAOAIIDIICURA 

10 • FIU!<lADBIO DE l.tiACUIIEI'ADEACeRO iNOICIIIU! 

11· NE'IIBIA.ACA8ADQIUHDO 

12 ·~DE NEIAIIINAIUHCO NA1E 

1S·~IODEDOLilRDEPAIIN!'II'O 

1• • ~1001! DOL.IlRI!N PMI!D 

1S· PAPELERA-(;U, !IODB.08UY ,-y DE RUIIIE-D O EQUVAI.I!NIE 

11 • PNUI) DECNnÓ'IYEIIIO 

1'1' ·PIZARRA-EneA DE VIDRIO RETROIACADOBLMOO 

1a. NEIAIIINAQRIB D8CUAD 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWift.l.O 
EQUIPAMIDITO 

DETAU..E ZONA PAUSA/CAPE 
PLANTA 1IIUIIA Y c:úllliTA 

ID8E ACitEMt 1 DCOIU 
DCDR8021r• 



C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

@ 

@ 

@ 

@@ 

NJ 
@ 

~ 

@ 

COW~A LIMPIEZA 

@ @ 

@ 

@ 

zm~A BUFFET 

@ 

LJ 
o • 
@ 

1 ' @ 

1IM.O Da. l'lllnEXml 
PROYECTO MODIF'ICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO T1• DE OFICINAS, Sll\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 48 DE BARCELONA 

@ 

ENCIMERA DE 
GRANITO NEGRO 

DE 3cms 

@ 
@ 

@ 
@ 

@ 

HLIIINA 
1VRIII 

CDMIC:A'RIIM 

@ 

@ 

~ 
@ 
~ 

@ 
e 

COm~A OFFICE 

IIIIIMI SANCHE7 CNIVALHO 

ALDI F AI.OONES DE SIERRA 

AiiRI~-IIAl'Q 20111 

ALMAC~~~ 

@ 

@ 

@ 

®~ 

I!ICM.A 
113:1/100 

® 

o 1.25 2.5 

PoLlean Detcripel6n 

MAGAl2EM 

001 1 1 IPRESTATGERJA MOOI.IlAR 

OFFICE 
101 1 2 IARMARI OE REFRIGERACIO CASTRO 1 PUERTA 

102 1 1 !ARMARIO OE CONGE~CIO CASTRO 1 PUERTA 

103 1 1 16~':, 0E CONVECCION CHE FLUX ELECTRICO 7 

103A 1 1 ITAU~ SOPORT FORN 

104 1 1 IFRY TOP ELECTRICO 
104A 1 1 !MUEBLE BAJO 

105 1 1 !ELEMENTO NEUTRO 

lOSA 1 1 IMOOULO BAJO 
106 
107 

107A 

108 1 1 IAIGOERA 
lOSA 1 1 IBASllOOR SOPRT 

109 1 1 IA~TA MONOCOMANDAMENT 
111 1 1 ITAU~ MURAL INOX 

112 1 1 IBAJO MOSllRAOOR FRIGORIFICO 
113 1 2 !ARMARIO OE PARED PUERTAS CORREDERAS 

114 1 1 ITAU~ OE TREBALLAMB PICA 

114A 1 1 !GRIFO RODILLA 
BUFFET 

201 1 1 !ELEMENTO NEUTRO 
201A 1 1 !DISPENSADOR PER GOTS 

20161 1 !DISPENSADOR COBERTERTS 

202 1 ELEMENTO REFRIGERADO CUBA FRIA CON VITRINA 

20l 1 ELEMENTO NEUTRO 
204 1 1 !ELEMENTO REFRIGERADO 
205 1 1 !MUEBLE BUFFETCALENT 

206 1 1 !ELEMENTO NEUTRO Y CAJA 

208 1 1 ICARRO PER SAFAllES 

210 1 1 ITERMO OE LECHE 
RENTAT DE VAIXELLA 

301 1 1 IMESA ENllRAOA LAVAVAJILLAS 

301A 1 1 IGR!FO DUCHA 2 AGUAS • CA 
302 1 1 IRENTAVAil<ELLES 

303 1 1 IMESA SALIDA LAVAVAJILLAS 

304 1 1 ICUBO OE BASURA 

305 1 1 !ESTANTE MODULAR DE ?OUEllLENO 

NO PRESCRITO 

BUFFET 
401 1 1 !MUEBLE CAFETERO 

IIICIIIIE 1111. I'I.JifiOI 
EQUIPAWIEN10 

DETAI.ll: alC!NA 
PUNTA-

CM'IIIU 
NCiaiE FICHRQ: 1 DOOIU 

DOOR8031F1 



Planla 3 

i.lrSI'JlrUYJ 
m lmJ m Ji~ ;mM~ ¡m¡ 1t f 

¡¡ 1\ii'il!. ¡ ¡¡~· I$ISI * 11"'l I$ISI i -
:ta:a L-11 

· M l~• 
. .t¡i"t; 

I$ISI 1 ; 

,,~ ¡ !:!1 
¡._ _ _t~flQ 1$1S!I~-

~$51 1 ~:¡-¡ . .. .. ~· 
~u :na • ~~ ~ M ,~1 

~ ~ !!tillBIS~ S!!tit ~!!itl * !!iJ Í'J 
~~ 'll ll<fJ!I'CIY>IH~T~UU&U!JI<fJ Ul ~ ~ 

~ ~ e::e: 9::e:¡¡ GJ:c.:ctllfl ~•=• 

! ~ ~~!JSI!$!1 ~!Stit!iJ tit!S 
~1'11 ~ l ·-··-
"'" .... !&> -11~· • ~$~Sil Gl 

, 
$SI 1$151 .... .. .. 

$$11$1$! --

. ~fli ii ¡-¡ 
-·- -- ~ ·- -·· 
*UISi Ji~U ~iSB*il i ~U iSI5I :..~ 

ao0e1 ~~ 6Utl ea .e I«<I«JI.e $SI w -- -- ·- = 

r-~tt 11 ;;a -----~ 

ljp-::r:n: M - .. _____ j 

1 \ 1 1 ¡ ' 1 ' ¡ ' 

\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 
\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 

>->., \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 

\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 
\ 1 11 11 \ 1 \ 1 11 11 \ 1 \ 1 11 

\ ( \ ( \ 1 \ 1 \ ( 

1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 
1 \ 1 

1 \ 1 
1' 

DETALLE TIPO ALZADO ROPERO 

DETALLE TIPO PLMHA ROPERO 

ARMARIO ROPERO: 

Puertas ba11ent. en mela mina blanca de 45 x 250 cm 
Tiradores tipo ul'ieros 

\ 1 \ 1 
\ 1 \ 1 

\1 1/ 

Estante interior de melamina blanca h=1 AOm para cascos apoyada sobre perfil en "L" de aluminio blan 
Barra de colgar h=1.30m 
Interior de armarlo en pladur 
Bastidor parlmatrel para colgar las puertas 
Zócalo de aluminio 

\ 1 
\ 1 

\1 

CD Melamina blanca 
~ Zócalo de aluminio 
@ Pladur pln1aclo 

\ 

@ Perfil en "L • de alumnlo blanco 

\ 

C+l Escola Politecnoca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U ~ 

'IU1at 
CDIWI:o\'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IttA'IO 2D141 

I!ICAI.A 
/U: 1/2& PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
IV 

1 

\ 

\ 
\ 

1 1 

.., 
(\/ 

...; ' 

1 

1 
1 

-( 
1 

~ 

0.60 

DETALLE SECCIÓ~~ ROPERO 

DETALLE TIPO PARA 
ENTREGA DEL PREMARCO DEL ARMARIO ROPERO 
CON TABIQUE DE PLADUR 

r------
1 
1 
1 

-, 
1 

1 1 1 1 

1 ~ 

1 L_ J _________ J 

o 0.31:15 0.8211 
IICIIaiE DIL l'lMCt 

EQUIPAMIDITO 
ARNAIIIO$ 

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DCOIU 

DCOR8041n 
DETIIW: '11'0 -- "l:U- IIOPA" 



Planla 3 

i.lrSI'JlrUYJ 
m lmJ m Ji~ ;mM~ ¡m¡ 1t f 

¡¡ 1\ii'il!. ¡ ¡¡~· I$ISI * 11"'l I$ISI i -
:ta:a L-11 

· M l~• 
. .t¡i"t; 

I$ISI 1 ; 

,,~ ¡ !:!1 
¡._ _ _t~flQ 1$1S!I~-

~$51 1 ~:¡-¡ . .. .. ~· 
~u :na • ~~ ~ M ,~1 

~ ~ !!tillBIS~ S!!tit ~!!itl * !!iJ Í'J 
~~ 'll ll<fJ!I'CIY>IH~T~IIftU'tU!JI<fJ Ul ~ ~ 

~ ~ e::e: 9::e:¡¡ GJ:c.:ctllfl ~•=• 

! ~ ~~!JSI!$!1 ~!Stit!iJ tit!S 
~1'11 ~ l ·-··-
"'" .... !&> -11~· • ~$~Sil Gl $SI 1$151 .... .. .. 

$$11$1$! --

. ~fli ii ¡-¡ 
--- -- ~ ·- -·· 
*UISi Ji~U ~iSB*il i ~U iSI5I :..~ 

ao0e1 ~~ 6Utl ea .e l«<l«<l.e $SI w -- -- ·- = 

r-~tt 11 ;;a -----~ 

ljp-::r:n: M - .. _____ j 

~ ~ .. 
~ 

1 

/ \ /\ 1\ 1\ /~ ~ 

~ · \ 1 \ 1 \ 1 \ / ~ 
V~ 1 V 

/~7 ~ 1 

\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 ~ /~7 ~-, ~ ~ ~ ~-, 

~ : ~ \1/ \1/ \1/ \I/ ~ :5 
~ 1 

/ /1\ /1\ / l\ / l\ ~ N 
V 1 V 

~; { / @@ \ / @@ \ / @@ \ / @@ \ ~ 

~~ : 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ ~ 
V ~ V 

~ 1 ~ 1 \/ \/ \/ \~ 
1 / ~r 

ll 1 
3 ,- " 

1< po 

l i po 

A ~ 
('j 

.... 

~ 

V ~ 
/ 

0.60-
~ 
o 
o 

~ L~ 
DETALLE SECCIÓ~~ ROPERO 

~ ~ " 1 1 ~,;--------- = - ~ ~ l DETALLETIPOPARA 
..joo.1s 

069 

l4 1 _¡_--------- _¡_-- :=r.J COENTREGADELPREMARCODELARMARIOROPERO 
. 1 0.-48 o.-48 -t-o.-48 o.-48 

0 48 
N TABIQUE DE PLADUR 

. 0.48 0.48 0.48 

DETALLE TIPO PLMHA ROPERO 

ARMARIO ROPERO: 

Puertas batientes en melamina blanca de 45 x 250 an 
Tirado1'68 tipo ui'lei'C8 
Estante interior de melamina blanca h=1.40m para casooo apoyada sobre perfil en 1. • de aluminio blan 
BalTa de colgar h= 1.30m 
Interior de armarlo en pladur 
Bastidor peñmetral para colgar las puertas 
Zócalo de aluminio 

[) DM pintado 
~ Zócalo aluminio 
@ Pladur pintado 
@ Perfil en L de aluminio blanco 
@ Tapeta de DM pintada 

-

)\ 
11 

--r 
1 

3 

3 

p 
4 

REMARCO 
QX4{)MM 

/S>, 

= 
-{J) 

C+l Escola Politecnoca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U ~ 

'IU1at 
CDIWI:A'RIIA 

!IAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'ID 2D141 

I!ICAI.A 
.U: 1/2& o 0.31:15 0.8211 

IICIIaiE DIL l'lMCt 
EQUIPA!IDITO 

ARNAIIIO$ 

Coll'lft.l.O 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA DETIIW: '11'0 ~~~~~- "l:U- IIOPA" 

ID8E ACitEMt 1 DCOIU 
DCOR8041F2 



40x40MM 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ tó 
S 

tó 
S ~ ~ ~ .., .., .., .., .., .., .., 

~ ~ ~ 
80x53 MM -L..L. 

~ ~ ~ 
11 PUERTAS 

l~~ 1 ~~ 
11PUERTAS 4.44 ~~ l 

--~ 1 l ~99~99 ~ -,¡_ 1 -==:::::::::::r -==:::::::::::r -
10 PUERTAS 4.04 l ==~ - 18!- - 1 
~~~--
• PUERTAS 

3
·
24 l ==~- - ¡¡¡ 1 

lc~~--
t 1.64 l 
4PUERTAS 1 

C+l Escola Politecnaca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASIEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'ID 2D141 

I!ICM.A 
.U: 1/20 

~ 
~ 

~ .., 

..,. 
o 
d 

,.., 
-t 
l.'i 1 11 ¡ 

~ 
~ 

~ .., 

Sec. AA Sec. BB Sec. CC 

PUERTA DE MELAMINA 

PLACA DE CARTÓN YESO DE 13 MM 

o 0.26 o.a IICIIaiE DIL l'lMCt 
EQUIPAMIDITO 

ARNAIIIO$ 
IETIWI: fiN: IINOI GUAIIIA -A 

CWift.l.O 
ID8E ACitEMt 1 DCOIU 

DCOR8041F3 



Planla3 

m fmJ m JU i*M~ ¡m¡ 1t ('" 
IX! IX! " 1\ ·"'· • r· 
~ ~ 1: ) ,J· ; ¡¡· 
I$ISI 1: IX $SI • E 

:ta:a L-11 

!.~ * 
IS$1$$ 

f-'t~~(lt:.!. M l~• •* ¡-¡ 
$SI 1 ; 

I$ISI $$1 -A . .... ·-
=:= u:a IQ!i ._., é:I!J 1 Cl1 
~·- ~--···· ~ \:" $SI ·~-. 
1$1$1 $$1 1 ~ 11 ~ . ·= ~ 
nu •• • - ~~ ~ M 1~1 

~ ~ !!tilSISl S!!tit ~!!itl*!!iJ t;¡ 
Ql 'll llftl i01UeTeuftU'tll!l<fJ Ul !": 

$SI, Gl 
•aa !!!!!: 

~fl1 ii ¡¡ -·- -- a- ·- -·· 
*iSSi Ji Si ~i3il*i~ i ~U $$1 :..~ 

101DI 1!>1 61<01e1•.e l«<l«<l.e 1$$ w 
-- -- · = 

ffS:U ~-· _J.. $¡¿ lt ..... § ..., 

'it::m·=· M - •t J 

' ,, r------------J \ r------------, 
' 1 

/ 

~-~ 
/ 

/ ' 

1 
/ 

~-~ 
/ 

ltl / ... / 
' ' / 

/1 
ltl / 

tslt:. _ _:\.¡-

/ 

~ 

11> 

"" ó 

11 1 (3 

~./-_,'7 ~ 
....... _, ,; ......... _, .......... _, "' / ~ ......... _, -~.., 

~ 
.... ,;.:. 

1 
g 
N 

~ 
~ 

\ 

o 
1.0 
N 

\ 
\ 

... 
o 
ó 

\ 

"" ;;¡ 

\ 

DETALLE ALZADO ARMARIO BIE DETALLE ALZADO BIE DETALLE SECCIÓN BIE DETALLE ALZADO BIE 

------ -------- j \,\[--------
,, 
1 ' J 

1". .11 

T ~~ T 
~ ~ ~ ~ 

, ó ó 
-~, DETALLE TIPO PARA 1 - 1 

ll ~======:::F' ""*-1 ENTREGA DEL PREMARCO DEL 1 ""*-

~ ,l ~ 1 ARMARIOROPERO 1 ~ '11- J --------- :_j_l_ J CON TABIQUE DE PLADUR L. -¡- --- 1 
1 0.80 0.67 ~ 0.67-f L _________________ J ____________________ J 

DETALLE PLMHA BIE DETALLE PLANTA BIE DETALLE PLMHA BIE 

ARMARIO BIE: 

Puerta batientes en melamina blanca de 80 x 250 an 
Timdol'68 tipo ui'l&/'08 
Interior de armarlo en pladur 
Bastidor perfmatral para oolgar la puertas 
Zócalo de aluminio 

<!) Melamina blanca 
~ Zócalo de aluminio 
@ Pladur pintado 
@ Perfil en "L • de alumnio blanoo 

~-~ 
/ 

/ 

1 

IJII: ' 
_J\.¡-..-·-·-----

1 
11> 
(Q 

ó 

K'=====r=!l~H -'1<-

,-------, 

~ 
1 11 ' 

~ 
N 

1 11 . 
~A 
1 
D 

L___ 

H~Yt 
DETALLE SECCióN BIE 

r------
1 
1 
1 

1 

-, 
1 

L _ __l _________ _. 

C+l Escola Politecn1ca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U ~ 

1U1at 
CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IIIA'IO 2.0'141 

I!ICAI.A 
.U: 1/2& o 0.31:15 0.8211 

IICIIaiE DIL l'lMCt CWift.l.O 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

EQUIPAMIDITO 
ARNAIIIO$ 

DETJOIU: NIIIAAIO 8E 

ID8E ACitEMt 1 DCOIU 
DCOR8041F3 



~- ~~ --

1? 

~ 11 , .OO ~ t ~ 1 1 

~ 
1 
~ ;y 

~ 
~" 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
1 
t .f----+--+---

AL ~-
~ w 
~ 
~ 

~ 

~ ~ 
~~ ~ 
~ 

(J) 

(J) 

LO 
n 

-----'k-

-----'k-

LO 
n 

~~ ~~~¡--------~-~-LLL 
~ 
~ p; 
~ %L__j ___L_ ---------------

C+l Escota PolitCcnica Superior 
d'Edificació de Barcelona 

UNIVERSITAT POLIT~CN ICA DE CATALUNYA 

111VLO DEL PRO'I'ECTO 
PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO T, DE OFICINAS, SITUADO EN EL PASEO DE LA 
ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

........_~-............. 

1 
1 

1 

1 

-~---------1 

====~.__ _, 
~ ---'\ TIJ 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

L -ti lj 

1 
~ 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1'-

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

_.- --~-

~ --~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ¿¡---

-1 

nl 
1 1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 
1 1 

Ll' 

~ 
- ~ 
1 T 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 
1 1 

lJ I 
l 

Ti l 
1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 

Ll' 

e~ 

1 

1 

'{ - j 
1 T 

1 

1 

1 

1 

1 

L __ <'z: 

1 1 1 
1 1 

1 1 

1 1 1 
1 1 

: :1 
=¡- -

- 1 
1 

1 

~NT.A 1 

-·-·- - ·- ·- ·- ·--=--~- - -·-·- -·-·-·-
<lJHJHl iD ID ~ IDID; 
IDIDNID m~4 IDm ~ 

:~o 
:~a 
:~o 

r------------ r~--- ---------- ~ -----------, 

1 /\-.1 1 \ 1 
•, 

1 / / r / / Acero pintado negro 
1 1 
1 1 

----'~ "'-1 Lacado negro 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l ~~·~ ~ L ~ _ ~ _l J ~ ~ __ -¡----'r-------------_l_- j 
,-
11 
11 
~ 11 11 i 

' - ' 

I--

1 
1 
1 
1 
1 

,--- Tl r-r--~~~~~- -1 
1 --

1 1 -, 

---------l 
1 

1 

1 

1 '. 
1 '· 

·---, 

1 j¡¡¡: ·~ - -- """"""' 'l1í( ,.. - __, ' 1 1 :p;:. J ' / \ ! 1 ~ U ~~ . ' • 1 -\<- Arern ~ioOado oogro 1 1 u, ' " "f :" 1" 
1 1 J • -'k ó L'rndJ ""9ro 1 ~ ' - - 1 

/ 1=::! ~L " 1 ~ 1 L 0 1 1~ 1 

--- T 
/ 

,-,-

1 1 
1 1 

j i 

Lr -J 

SI CCI()\ Costillas tanma ----------Caja ackerman 

1 

1 

1 

1 

l 
L_ _ T_apa_r_eg_istr_o_e_n ta_ri_m_a co_n_c_epil_lo_p_asa_c_a_bles J 

ALUMNA 

lUTOR 

CONVOCATORIA 

MIRIAM SÁNCHEZ CARVALHO 

ALEX FALCONES DE SIERRA 

ABRIL- MAYO 201 6 

ESCALA 
A3' 1/ 20 

ORIGINAL 

o 0.25 0.5 

GRAI'ICAS 

NOMBRE DEL PLANO: 
EQUIPAMIENTO 

DETALLE TARIMA SALA POLI VALENTE 
PLANTA PRIMERA 

CAPilULO 
NOMBRE FICHERO: 1 DGOR.6 

DGOR6051F1 

HOJA..l ...... DE.) .... 



---------------------------------------------------------------------------------:_11 11] 
MÓDULOS TESTERS 

l. 2.20 .l. 2.20 .1 
~ 
('11 

MODULS CE~HRALS MODUL TESTER 

l. 2.00 1 l. 2.00 1 1 ' 2.00 1 l. 2.20 •. , 

MÓDULO CE~HRAL 

B 

VIdriO~ 
blanco 

1 ~~ M ' l.aJB!o blamo 

MóDULO TESTER 
SECCióN CC 

Vldrto1111rci1-lill!r1CO 

~------------------200------------------.1 

i1 ro ~ ffi @ ffi 
MóDULO CE~HRAL SECCI6~~ BB 

'11111.0 llEL I'RD'IEI:1U 
PRO~CTO MODIFICADO DE LAS OBRAS 

Vi lirio teWiiaclo blanoo 

..1'------------------2.20 -------------------.1' 

MóDULO TESTER 
ALZADO FRONTAL 

Vldrto 1111nlf!IC8Cio lllln:o------'------111 

.1'--------------------2.00 >ltl..Ldl 

Ñ 
o 

SECCIÓN AA MóDULO TESTER 

C+l Escola Politecnoca Superior 
d 'Edlficació de Barcelona DE ADECUACION DEL EDIFICIO Tt. DE OFICINAS, 511\JADO EN EL PASEO DE LA 

ZONA FRANCA. 46 DE BARCELONA 

~ 

'IU1at 

CDIWI:A'RIIA 

MIAIAW SANCHEZ CARVAUIO 
ALEIC FALCD'IES DE SIERRA 

ABRIL-IotA'IO 2.0'141 

ai 
IL .. 
e: 
o 

i .. 
:¡; 
.!! 

~ 

I!ICAI.A 
.U: 1/2& 

BANDEJA PASACABLES 

l'lllllllklnfnedi!n 
oonled 

.. v.. .. 1 0.965 ----..,j<----

..1'----------220---------~ 

SECCIÓN DO 
MóDULO TESTER 

Vldrlon~11de.aedobllnao ------------+--
e --, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 

o r-----------:-----------1~ 
1 
1 

~ PLANTA MÓDULO TESTHiJ 1.31--------.r 
o e 

IICIIaiE DIL l'lMCt 

ai 
IL 

" r:: 
g, 
1 .. 
:¡; 
.!! 

~ 

lo 

CWIIW) 
o 0.31:15 0.8211 EQUIPAMIDITO 

IIOBIUAIIIO FIECEPQON 
DETAW: IIOBIRADCII PINfi'A BA.III 

ID8E ACitEMt 1 DCOIU 
DCORIIOIIln 



PROJECTE MODIFICAT núm. 1, DE LES OBRES D´ADEQUACIÓ INTERIOR DE L´EDIFICI T D´OFICINES
PER AL DEPARTAMENT D´ECONÒMIA, A BARCELONA
CLAU: ECO-15219_M1

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 00 Treballs previs i replateig general

Subcapítol 01 Treballs Previs

1 E9R2FH01 m2 Protecció de paviment amb moqueta en rotlle de fibres sintètiques,
arrissada, amb suport d'arpillera, resistència a l'abrasió , col·locada
superficialment, i posterior retirada de la mateixa un cop finalitzada
l'obra (P - 54)

4,06 278,980 1.132,66

2 E865FH01 m2 Protecció de paraments verticals fins a 1,50 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309,
reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
superficialment sobre parament vertical, i posterior retirada de la
mateixa un cop finalitzada l'obra (P - 44)

7,44 425,850 3.168,32

3 E865FH02 m2 Protecció de paraments verticals i horitzontals de les cabines dels
ascensors amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida,
col·locat superficialment sobre el parament, i posterior retirada de la
mateixa un cop finalitzada l'obra (P - 45)

8,46 38,960 329,60

TOTAL Subcapítol 01.00.01 4.630,58

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 00 Treballs previs i replateig general

Subcapítol 02 Enderrocs

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 464)

9,87 255,700 2.523,76

2 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 466)

3,72 308,200 1.146,50

3 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 467)

4,46 15,000 66,90

4 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 469)

2,97 15,000 44,55

5 K216FH01 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat 10 cm de gruix, com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 465)

7,43 806,400 5.991,55

TOTAL Subcapítol 01.00.02 9.773,26

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 02 Sistema estructural

Subcapítol 02 Estructura

Apartat 01 Estructura de fomrigó

1 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 3)

69,92 6,885 481,40

2 E7ZAMO01 m2 Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter adhesiu,
com a banda flotant sota solera formigó. (P - 32)

43,41 27,540 1.195,51
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TOTAL Apartat 01.02.02.01 1.676,91

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 02 Sistema estructural

Subcapítol 02 Estructura

Apartat 02 Estructura d'acer

1 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 473)

1,08 4.101,662 4.429,79

2 K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 474)

2,52 1.534,778 3.867,64

3 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 5)

5,00 493,000 2.465,00

TOTAL Apartat 01.02.02.02 10.762,43

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors

Subcapítol 03 Façanes

Apartat 02 Obertures

1 EAVTFH01 m2 Subministre i col.locacio de cortina de teixit de fibra de vidre i
recobriment de PVC d'1,5 a 2,5 m d'amplària i 4 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Teixit Veroscreen I-380. Marca Verosol o equivalent. (P - 69)

39,43 2.594,032 102.282,68

2 EB92FH01 m2 Subministrament i col.locació de làmina incolora LlumarTHE 80
(Helios), sense color, rebuitg d'energia 43%, tractamet hidròfug, per
protecció solar en evidrament de façana. Inclou mitjans d'elevació i
elements accesoris. Totalment instal.lada
(P - 71)

61,03 2.594,000 158.311,82

3 EAVTU100 m2 Subministre i col.locacio de cortina enrotllable de teixit foscurite i
recobriment de PVC de 1450 mm d'amplària i 3200 mm d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Teixit Signum. Marca Verosol (P - 70)

39,08 5,000 195,40

TOTAL Apartat 01.03.03.02 260.789,90

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Subcapítol 01 Compartimentació interior vertical

Apartat 01 Parets, envans i elements divisoris

1 E612BR1K m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 6)

24,15 217,660 5.256,49
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2 E6524J4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 7)

32,18 972,892 31.307,66

3 E652HJAB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P -
15)

40,12 89,118 3.575,41

4 E652FH01 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 2,703 m2.K/W (P - 9)

52,43 145,290 7.617,55

5 E652HJ4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P -
14)

39,08 606,059 23.684,79

6 E652FH02 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 160 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 3 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament, aïllament amb làmina
de polietilè expandit reticulat de 3 mm de gruix, col·locada no adherida
i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622
m2.K/W (P - 10)

45,20 151,608 6.852,68

7 E65ZFH01 m Tauler de fusta de dimensions 600x400 mm per col·locar
mecànicament entre perfileria de planxa d'acer galvanitzat (P - 16)

4,85 7,000 33,95

8 E66EFH01 m2 Mampara modular de 110 mm de gruix, formada per doble tauler de
partícules aglomerades de fusta de 18 mm de gruix revestit amb
laminat texturitzat de baix contingut de formaldèhid de classe E1,
baixa emissió de gasos tòxics en cas d'incendi, classificació de
resistència al foc M3 i cantejat amb perfil de PVC de doble densitat,
aïllament acústic de 46 dB, certificats ISO 9001- ISO 14001- FSC
(Forest Stewardship Council), model WALLTECH de Estel o
equivalent, acabat de color blanc o gris, col·locada (P - 20)

81,56 789,720 64.409,56

9 E66EFH02 m2 Mampara modular de vidre laminat 6+6 amb làmina SILENCE
translúcida, 2 perfils d'alumini extrusionat AW 6060 (EN 573) de 40
mm d'alçada i 45,8 mm de secció, recobert d'alumini anoditzat,
disposats cada 80 cm amb regulació +/- 12 mm, recobriment plàstic
multilínia antidesplaçament, junta entre vidres amb perfil d'alumini
anoditzat de 7x10 mm bisellat internament en 45º, unió amb biadhesiu
de 3M VHB, aïllament acústic de 35 dB, certificats ISO 9001- ISO
14001, model Slim Box de Estel o equivalent, col·locada (P - 21)

104,84 757,088 79.373,11

10 E66EFH03 m2 Mampara modular de doble vidre laminat 6+6 amb làmina SILENCE
translúcida, 2 perfils d'alumini extrusionat AW 6060 (EN 573) de 40
mm d'alçada i 93 mm de secció, recobert d'alumini anoditzat,
disposats cada 80 cm amb regulació +/- 12 mm, recobriment plàstic
multilínia antidesplaçament, junta entre vidres amb perfil d'alumini
anoditzat de 7x10 mm bisellat internament en 45º, unió amb biadhesiu
de 3M VHB, aïllament acústic de 44 dB, certificats ISO 9001- ISO
14001, model Slim Box de Estel o equivalent, col·locada (P - 22)

158,50 48,263 7.649,69

11 E66EFH04 m Mampara modular de vidre laminat 8+8, de 133 cm d'alçària, formada
per perfils d'alumini de secció 122x60 mm, acabat anoditzat,
resistència segons UNE 85-238-91, model Slim-Estel Glass 60mm de
Estel o equivalent, col·locada encastada en paviment tècnic mitjançant
perfil de tub rectangular (P - 23)

189,38 84,400 15.983,67
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12 E66EFH05 m Mampara modular de vidre laminat 8+8, de 153 cm d'alçària, formada
per perfils d'alumini de secció 122x60 mm, acabat anoditzat,
resistència segons UNE 85-238-91, model Slim-Estel Glass 60mm de
Estel o equivalent, col·locada encastada en paviment tècnic mitjançant
perfil de tub rectangular (P - 24)

207,26 0,000 0,00

13 E7CPK6D8 m2 Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb
recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm,
col·locat sobre parament vertical (P - 29)

16,28 291,494 4.745,52

14 EAU13A20 m2 Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32
kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana de
roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb
carril superior sense guia inferior, col·locat (P - 68)

300,22 23,368 7.015,54

15 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 35)

11,90 63,700 758,03

16 E83FFH01 m2 Aplacat vertical amb 2 plaques de guix laminat de resistent al foc (F) i
gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 36)

21,02 11,148 234,33

17 E652FH03 u Calaix per a equips d'extinció d'incendis (BIE/extintor) de plaques de
guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35 mm de
gruix, 67 cm d'amplària i 250 cm d'alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta,
amb acabat xapat melamina (P - 11)

156,19 5,000 780,95

18 E652FH04 u Calaix per a equips d'extinció d'incendis (BIE/extintor) de plaques de
guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35 mm de
gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta,
amb acabat xapat melamina (P - 12)

163,25 7,000 1.142,75

19 E652FH05 m Armari guardarroba de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament,
prestatges amb tauler de partícules de fusta, amb acabat xapat
melamina, de 22 mm de gruix, per a armaris de 60 cm d'amplària i
fulles batents per a porta d'armari, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 190 cm d'alçària,
amb acabat xapat melamina (P - 13)

203,59 96,320 19.609,79

20 EB92FH02 m2 Subministrament i col.locació de làmina de vinils adhesiva a color opal
frost (neutre) retallats amb plotter per instal·lar en vidres mampares.
Totalment instal.lada segons documentació gràfica de projecte
(P - 72)

48,26 533,500 25.746,71

21 E6524JHB m2 Perllongació de estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, fins
al forjat inclós arriostrament cada 2 muntants. (P - 8)

7,30 741,455 5.412,62

22 E66AMO01 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries amb un gruix total de 39
mm (12+15+12), de tauler de resines fenòliques TRESPA de 12 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb estructura interior
de fusta de 15 mm de gruix, inclòs ferramenta i accesoris de muntatge
segons detalls (P - 17)

252,31 19,278 4.864,03

23 E66AMO02 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries amb un gruix total de 104
mm (12+80+12), de tauler de resines fenòliques TRESPA de 12 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb estructura interior
de fusta de 80 mm de gruix, inclòs ferramenta i accesoris de muntatge
segons detalls (P - 18)

293,54 28,853 8.469,51
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24 E66AMO03 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries amb un gruix total de 29
mm (12+5+12), de tauler de resines fenòliques TRESPA de 12 mm de
gruix amb acabat de color a les dues cares, amb estructura interior de
fusta de 5 mm de gruix, inclòs ferramenta i accesoris de muntatge
segons detalls (P - 19)

197,66 33,923 6.705,22

25 E4R1MO01 kg Acer galvanitzat per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a
l'obra, inclòs arriostraments, fixacions i accesoris (P - 4)

3,05 5.049,506 15.400,99

TOTAL Apartat 01.04.01.01 346.630,55

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Subcapítol 01 Compartimentació interior vertical

Apartat 02 Fusteria interior

1 KAQRFH01 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior existent,
de fins a 2 m2 de superfície, per a la seva restauració a taller i
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat (P - 476)

171,47 16,000 2.743,52

2 E66EFH06 m2 Mòdul de porta batent de vidre per mampara de vidre doble,
emmarcada, a tota alçada, realitzada amb perfils d'alumini extrusionat
AW 6060 (EN 573) de 45,8 mm de secció acabat anoditzat. Goma
perimetral en tot el marc per a l'absorció de l'impacte i millora de
l'acústica. Full de vidre de 12mm temperat, amb perfil perimetral en
alumini anoditzat de 38 mm de gruix. Maneta amb pany incorporada
model Hoppe i frontisses pivotants de triple regulació cromades.
Certificats ISO 9001- ISO 14001- FSC. Model Slim Box de la marca
Estel.  (P - 25)

252,14 201,750 50.869,25

3 E66EFH07 m2 Mòdul de porta batent cega a tota alçada, realitzada amb perfils
d'alumini extrusionat AW 6060 (EN 573) de 45,8 mm de secció acabat
anoditzat. Goma perimetral en tot el marc per a l'absorció de l'impacte
i millora de l'acústica. Full de 38 mm de gruix xapada en laminat d'alta
pressió acabat laminat. Maneta amb pany incorporada model Hoppe i
frontisses pivotants de triple regulació cromades. Certificats ISO 9001-
ISO 14001- FSC. Model Slim Box de la marca Estel. Referència PM01
(P - 26)

262,91 60,850 15.998,07

4 EASA71BB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 62)

209,86 1,000 209,86

5 EASA71B2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt, col·locada (P - 61)

172,12 13,000 2.237,56

6 EASA72W2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 80+40x205 cm, preu alt, col·locada (P - 66)

353,04 1,000 353,04

7 EASA72SF u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 180x210 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic,
col·locada (P - 65)

786,88 5,000 3.934,40

8 EASA72JB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 64)

485,15 2,000 970,30

9 EASA71DF u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
100x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (P -
63)

332,91 1,000 332,91

10 EAQDFH01 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 59)

190,97 14,000 2.673,58

11 EAQDFH02 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 60)

191,30 1,000 191,30

12 EAM2FH01 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 193x210 cm,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de

2.992,39 4,000 11.969,56
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comandament de 4 posicions (P - 58)

TOTAL Apartat 01.04.01.02 92.483,35

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Subcapítol 01 Compartimentació interior vertical

Apartat 03 Elements de protecció i serralleria

1 E6MEFH01 m Subministrament i col·locació de tub d'alumini lacat texturat en forma
de L de secció 200x100. Dimensions del pòrtic 3.05x2.24 m. Inclou
perfil i placa per l'ancoratge a forjat. (perfils horitzontals i verticals
vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4) (P - 27)

88,51 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.04.01.03 0,00

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Subcapítol 01 Compartimentació interior vertical

Apartat 04 Acabats interiors

1 E8N9FH01 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de
gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, per a
cantonera interior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 48)

2,75 1.271,040 3.495,36

2 E81132D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 33)

20,73 131,200 2.719,78

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 47)

3,90 490,600 1.913,34

4 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 46)

3,38 5.079,200 17.167,70

5 E8252265 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 34)

20,44 89,300 1.825,29

6 XPAUU001 pa Partida alçada a justificar, corresponent a la senyalítica interior, inclou
de forma enunciativa i no limitativa els següents elements: identificació
sales de reunions, despatxos, magatzems, i tots els espais en general;
directoris de planta, ròtul accés, etc., a definir en projecte de
senyalítica (P - 0)

11.400,00 1,000 11.400,00

7 XPAUU002 pa Partida alçada a justificar, corresponent a la imatge corporativa
mitjantçant vinils a parets, vidres, mobiliari, etc amb la imatge de
l'Agència Tributària de Catalunya, a definir en projecte de imatge
corporativa (P - 0)

27.295,45 1,000 27.295,45

TOTAL Apartat 01.04.01.04 65.816,92

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Subcapítol 02 Compartimentació interior horitzontal

Apartat 01 Sostres, terres flotants, cel rasos

EUR

454



PROJECTE MODIFICAT núm. 1, DE LES OBRES D´ADEQUACIÓ INTERIOR DE L´EDIFICI T D´OFICINES
PER AL DEPARTAMENT D´ECONÒMIA, A BARCELONA
CLAU: ECO-15219_M1

PRESSUPOST Pàg.: 7

1 E84BFH01 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras registrable de plaques
d'acer postlacat, de 600x600 mm, col·locat amb estructura oculta
d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats
cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada
1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de
pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim (P - 40)

9,09 2.541,250 23.099,96

2 E84BFH02 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras registrable de plaques
d'acer postlacat, de 600x600 mm, modificant l'estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada
1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m
com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim (P - 41)

26,49 705,500 18.688,70

3 E8476G3E m2 Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit amb vel
de PVC a la cara vista i de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat
superficial llis, amb cantell rebaixat/ranurat, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc C-s3,d0,
col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils
principals tipus forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 39)

31,17 9,200 286,76

4 E8443300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 37)

19,00 490,700 9.323,30

5 E7C9Y6M1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 116 a 125 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W,
col·locada sense adherir (P - 28)

7,57 72,500 548,83

6 E844FH01 m Tabica vertical per a cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard (A)
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 38)

16,12 281,100 4.531,33

7 E84BFH03 m Bandes d'acer postlacat, de 1000x147 mm, col·locat sobre estructura
oculta existent d'acer galvanitzat formada per perfils principals en
forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus
perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 42)

3,75 242,000 907,50

8 E443FH04 m2 Subministrament i col.locació d'estructura suspesa rectangular. Inclou
estructura formada per platina perimetral de 300x10 calibrada, tubs de
150x50x3 perpendiculars entre platines, diagonals de arriostrament de
tub de 40x40x3 i tirants d'unió a forjat superior de tub de 40x40x3.
Inclou panell acústic TopAkustik type 13/3 M, acabat en blanc. Inclou
ancoratges a forjat mitjançant plaques i tacs. Tot segons plànols DG
A07 - 05, 06 i 07 (P - 2)

376,09 0,000 0,00

9 E955J055 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a
una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix,
acabat superficial d'encapsulat de fusta i revestiment inferior d'alumini,
classe 3 segons UNE-EN 12825 (P - 50)

54,38 10,600 576,43

10 E955FH01 m2 Ajustament de paviment tècnic per tal de garantir la seva planeitat
abans de col.locar l'acabat de paviment i moviment d'instal.lacions
(P - 49)

9,74 352,750 3.435,79

11 K219FH02 m2 Retirada i recol.locació de paviment tècnic interior existent amb peus
regulables i amb travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de
5800 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, acabat superficial
d'encapsulat de fusta i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons

28,70 1.828,950 52.490,87
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UNE-EN 12825. Incloent el tall de les peces per ajust a les noves
parets  (P - 468)

12 E84ZMO01 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 43)

103,00 36,000 3.708,00

TOTAL Apartat 01.04.02.01 117.597,47

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Subcapítol 02 Compartimentació interior horitzontal

Apartat 04 Acabats interiors

1 E9DC988E m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues
peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu
superior, col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària
mitjana 400 mm (P - 51)

115,15 30,000 3.454,50

2 E9DCFH01 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues
peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu alt,
col·locat a trencajunts sobre paviment tècnic existent (P - 52)

53,31 910,170 48.521,16

3 E9P1FH01 m2 Subministrament i col·locació de paviment de PVC heterogeni
autoportant, en lloseta. Amb tractament de poliureta sobre la capa
d'us, amb gruix total de 5 mm, pes de 8 kg/m2, resistencia a l'abrassio
Clase 34 / Clase 42, 12 dB d'absorcio acustica i Clase 2 en resistencia
al lliscament.Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa.
Model Beton gris, ref producte 5381-04. Marca Liberty o equivalent (P
- 53)

25,23 850,020 21.446,00

4 E9U8U001 m Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i
desenvolupament 9 cm, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 56)

6,33 1.263,700 7.999,22

5 E9R2FH02 m2 Moqueta modular, calidad flotex, en llosetas de 500x500 mm, 100%
poliamida, antiestatica, amb pes total 4,5 kg/m2, amb gruix total de 5,3
mm, i classificacio al transit 33 Intens. Col·locada amb adhesiu acrílic
de dispersió aquosa.
Model Metro Grape 546016, Metro Grey 546006, Anthracite 546008.
Marca Forbo modelo Flotex o equivalent (P - 55)

23,04 5.268,130 121.377,72

TOTAL Apartat 01.04.02.04 202.798,60

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Subcapítol 03 Escales i rampes interiors

Apartat 01 Trams i replans

1 E9VZFH03 u Formació de graonat amb paviment tècnic per a l'acces de la Sala
Tècnica Principal, incloent xapes laterals i tabiques pels graons i tots
els materials necessaris. Totalment acabat. (P - 57)

105,19 1,000 105,19

TOTAL Apartat 01.04.03.01 105,19

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 03 Instal.lacions d'aigua

Apartat 01 Instal.lacions d'aigua freda
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1 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 125)

2,88 217,600 626,69

2 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 126)

3,51 104,700 367,50

3 EN3UU001 u Subministre i col.locació de vàlvula de bola, superficial, per soldar amb
tub de polipropilé, diàmetre 20 mm, 16 bar de PN. Totalment muntada i
en funcionament, incloent tots els elements auxiliars necesaris (P -
282)

14,79 11,000 162,69

4 EN3UU010 u Subministre i col.locació de vàlvula de tall de rosca, per encastar, per
soldar amb tub de polipropilé, diàmetre 20 mm, 16 bar de PN.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots els elements
auxiliars necesaris (P - 283)

14,43 17,000 245,31

5 EN3UU020 u Subministre i col.locació de vàlvula d'escaire, per encastar, per soldar
amb tub de polipropilé, diàmetre 20 mm, sortida 3/8, 16 bar de PN.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots els elements
auxiliars necesaris (P - 284)

2,90 34,000 98,60

TOTAL Apartat 01.05.03.01 1.500,79

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 03 Instal.lacions d'aigua

Apartat 02 instal.lacions d'aigua calenta sanitària

1 EJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat (P - 245)

128,61 1,000 128,61

2 EJAUU001 u Subministrament i col.locació d'escalfador elèctric instantani, de
potència 4.000 W, col.locat sota moble, totalment connectat per
fontaneria i electricitat i en funcionament. Inclosos tots els elements
necessaris per seu funcionament. (P - 246)

471,16 4,000 1.884,64

TOTAL Apartat 01.05.03.02 2.013,25

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 04 Evacuació d'aigüa

1 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 123)

5,19 191,100 991,81

2 EFA1E542 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 124)

17,92 30,000 537,60

3 EJUU001 u Subministrament i col.locació de dipòsit amb bomba d'evacuació
d'aigues grises, tipus sanivite, incloent dipòsit superior a 3 litros,
totalment connectat amb la instal.lació de sanejament i electricitat.
Inclosos tots els elements necessaris per seu funcionament. (P - 247)

284,47 3,000 853,41

4 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 243)

52,73 6,000 316,38
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5 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 244)

19,66 6,000 117,96

TOTAL Subcapítol 01.05.04 2.817,16

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 01 Treballs previs

1 EEYUU001 u Recuperació de gas frigorífic en ampolles, per a la manipulació del
circuit frigorífic. Posteriorment, proves d'estanqueïtat, buit, càrrega de
gas i posada en marxa (P - 112)

317,53 17,000 5.398,01

2 EEYUU003 kg Proves de funcionament i elaboració d'informe de l'estat de les
instal·lacions, abans de la manipulació. (P - 114)

402,73 4,000 1.610,92

3 EEYUU004 u Suport tècnic SAT de Mitsubishi Electric per revisió de la instal·lació i
contrast de plànols as-built amb la instal·lació existent. (P - 115)

1.226,42 1,000 1.226,42

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.01 8.235,35

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 02 Circuits frigorifics

1 EF5B24B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 122)

4,84 495,000 2.395,80

2 EFQ3381L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 127)

3,75 495,000 1.856,25

3 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 118)

4,40 560,000 2.464,00

4 EFQ3383L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 128)

3,97 560,000 2.223,20

5 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 119)

5,03 495,000 2.489,85

6 EFQ3384L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 129)

4,31 495,000 2.133,45

7 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb

5,37 560,000 3.007,20
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soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 120)

8 EFQ3385L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 130)

4,56 560,000 2.553,60

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.02 19.123,35

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 03 Linies electricas

1 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
159)

1,54 690,000 1.062,60

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.03 1.062,60

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 04 Sanejament

1 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 123)

5,19 445,000 2.309,55

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.04 2.309,55

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 05 Unitats

1 EEDEU020 u Desconnexió i desmuntatge d'unitat interior d'VRV i transport a
magatzem indicat per la propietat. (P - 88)

144,60 20,000 2.892,00

2 EEDEU021 u Desconnexió i desmuntatge d'unitat BC i transport a magatzem indicat
per la propietat. (P - 89)

144,60 16,000 2.313,60

3 EEDEU022 u Desconnexió i desmuntatge d'unitat interior d'VRV i trasllat a nova
ubicació, inclòs els accessoris de muntatge, connexió frigorífica,
elèctrica, bus de comunicació, desguàs, etc. Totalment en
funcionament i posada en marxa (P - 90)

388,44 31,000 12.041,64

4 EEDEU001 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior
tipus conductes pressio estandard de 2000 Frig / h, 2.150 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26 dB (A). Model
PEFY-P20VMA-E, gamma CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot p.p.

1.048,62 6,000 6.291,72
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d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment muntada i en
funcionament, incloent tots els materials, accesoris i altres elements
requerits. (P - 82)

5 EEDEU002 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior
tipus conductes pressio estandard de 2.500 Frig / h, 2.752 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26 dB (A). Model
PEFY-P25VMA-E, gamma CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric
o equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment muntada i en
funcionament, incloent tots els materials, accesoris i altres elements
requerits. (P - 83)

1.068,93 15,000 16.033,95

6 EEDEU003 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior
tipus conductes pressio estandard de 3200 Frig / h, 3.440 kcal / h,
450/540/630 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/26/29 dB (A). Model
PEFY-P32VMA-E, gamma CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric
o equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment muntada i en
funcionament, incloent tots els materials, accesoris i altres elements
requerits.
(P - 84)

1.077,07 7,000 7.539,49

7 EEDEU004 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior
tipus conductes pressio estandard de 4000 Frig / h, 4.300 kcal / h,
600/720/840 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/27/30 dB (A). Model
PEFY-P40VMA-E, gamma CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric
o equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment muntada i en
funcionament, incloent tots els materials, accesoris i altres elements
requerits. (P - 85)

1.113,64 1,000 1.113,64

8 EEDEU005 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior
tipus conductes pressio estandard de 5000 Frig / h, 5.418 kcal / h,
720/870/1020 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 25/29/32 dB (A). Model
PEFY-P50VMA-E, gamma CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric
o equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment muntada i en
funcionament, incloent tots els materials, accesoris i altres elements
requerits. (P - 86)

1.121,76 2,000 2.243,52

9 EEDEU007 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior
tipus conductes pressio estandard de 7100 Frig / h, 7.740 kcal / h,
870/1080/1260 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 26/29/34 dB (A). Model
PEFY-P71VMA-E, gamma CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric
o equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment muntada i en
funcionament, incloent tots els materials, accesoris i altres elements
requerits. (P - 87)

1.125,83 1,000 1.125,83

10 EED9U002 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Controlador
BC director, Sèrie R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 8 Sortides. Model CMB-P1010V-GA o equivalent. Inclou
accessoris de muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els materials, accesoris i
altres elements requerits.
(P - 77)

4.330,75 6,000 25.984,50

11 EED9U003 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Controlador
BC director, Sèrie R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 13 Sortides. Model CMB-P1013V-GA o equivalent. Inclou
accessoris de muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els materials, accesoris i
altres elements requerits.
(P - 78)

4.535,56 9,000 40.820,04

12 EED9U004 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Controlador
BC director, Sèrie R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 16 Sortides. Model CMB-P1016V-GA o equivalent. Inclou
accessoris de muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els materials, accesoris i

5.185,79 2,000 10.371,58
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altres elements requerits.
(P - 79)

13 EE42QC56 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 73)

29,93 40,000 1.197,20

14 EEM2E370 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble
aspiració, de 3000 a 4000 m3/h de cabal màxim , motor acoblat
directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència, IP 55,
mida de la turbina 9/9, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament,
col·locada (P - 105)

294,47 1,000 294,47

15 EEDEMO01 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior
tipus conductes pressio estandard de 8000 Frig / h, 8.040 kcal / h,
870/1080/1260 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 26/29/34 dB (A). Model
PEFY-P80VMA-E, gamma CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric
o equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots els materials,
accesoris i altres elements requerits. (P - 80)

1.432,12 1,000 1.432,12

16 EEDEMO02 u Condicionament i remats d'instal.lació als aseos, inclòs materials i
accesoris (P - 81)

1.533,96 1,000 1.533,96

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.05 133.229,26

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 06 Difusio

1 EE51LQ1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en
el cel ras (P - 75)

18,24 935,000 17.054,40

2 EE44BAS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat (P - 74)

7,35 497,000 3.652,95

3 EEKBU001 u Trasllat de difusor rotacional existent i muntatge en nova situació. (P -
96)

19,34 79,000 1.527,86

4 EEKBU002 u Subministrament i muntatge de nou difusor rotacional sobre planxa de
600x600 amb plenum aïllat, amb part proporcional de flexo aïllat i
connexió a conducte. Mateix model i referència que els existents. (P -
97)

260,73 108,000 28.158,84

5 EEKBU003 u Subministrament i muntatge de nova reixeta de retorn en placa
perforada de 600x600. Mateix model i referència que les existents. (P -
98)

76,92 46,000 3.538,32

6 EEKBU004 u Sectorització i adaptació de reixeta lineal en les afectacions per divisió
de mampara. (P - 99)

72,60 45,000 3.267,00

7 EEKQU001 u Sistema per a regulació de temperatura en les sales de concentració,
incloent el subministre i col.locació de comporta de regulació de cabal
per a conductes rectangulars, de 200x200 mm, servomotor a 230 V,
tot-res i regulador de temperatura ambient, amb selector de
temperatura i interruptor fred-calor. S'inclou l'alimentació elèctrica.
Totalment muntat i funcionant.

(P - 104)

268,03 15,000 4.020,45

8 EEKP6211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 101)

129,77 2,000 259,54

9 EEKP6611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els

152,95 2,000 305,90
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conductes (P - 102)
10 EEKP1501 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i

dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs (P - 100)
44,42 4,000 177,68

11 K21EFH01 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 470)

72,32 90,550 6.548,58

12 EEKQMO01 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, amb
servomotor BELIMO, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V
alimentat a 24 V i un parell motor de 15 Nm, fixada mecànicament (P -
103)

433,87 18,000 7.809,66

13 EEV3MO01 u Xarxa d'alimentació, 24V, per a sistema de regulació de comportes
d'aire variable, inclòs adaptació al sistema de control d'aire variable,
instal·lada i connectada (P - 108)

2.056,18 1,000 2.056,18

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.06 78.377,36

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 07 Control

1 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 110)

3,58 1.320,000 4.725,60

2 EEV3U001 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control amb
programador setmanal. Totalment instal·lat i connectat. Model
PAR-31MAA. Marca Mitsibishi Electric o equivalent (P - 109)

162,68 57,000 9.272,76

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.07 13.998,36

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 08 Posta en marxa

1 EEYUU002 kg Subministrament i càrrega de gas frigorífic R-410a al circuit frigorífic.
(P - 113)

19,82 70,000 1.387,40

2 EEVUU001 m Configuració del control centralitzat de l'edifici amb els canvis
realitzats, per part del SAT de SAUTER. (P - 111)

1.265,26 1,600 2.024,42

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.08 3.411,82

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 01 Climatització

Titol 5 09 Sala Tècnica Principal

1 EEGBU001 u Subministrament i muntatge d'equip d'aire condicionat, marca Uniflair,
de precisió partit especial per a control de temperatura i humitat, per a
aplicacions en sales crítiques, amb sistema de funcionament

10.098,26 2,000 20.196,52
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d'expansió directa condensada per aire, dotat de compressor Scroll,
Bateria de Gas Calent, Resistències Elèctriques i tots aquells
components detallats:
Model Unitat interior: SDAV0351A
Model Unitat exterior: CAP0361P
Potència Frigorífica: 10.000 W
Unitat interior Versió control estricte humectador Resistències
Elèctriques Bateria de gas calent Impulsió: Inferior Retorn: Superior
Ventiladors RADIALES - EC Vàlvula d'expansió electrònica Connexió
LAN Pantalla de control en màquina Sistema de funcionament R410A
Filtre en aspiració EU4 Microprocessador UG40 Bancada de base
regulable 200 - 600 mm. Targeta Rellotge. Resistència de Carter
Unitat exterior. Control pressió de condensació. Interruptor de tall. Kit
de potes

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent mitjans d'elevació i
part proporcional de desguàs. (P - 91)

2 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 120)

5,37 130,000 698,10

3 EFQ3381L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 127)

3,75 130,000 487,50

4 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 121)

9,18 130,000 1.193,40

5 EFQ3386L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 131)

4,65 130,000 604,50

6 EEYUU002 kg Subministrament i càrrega de gas frigorífic R-410a al circuit frigorífic.
(P - 113)

19,82 15,000 297,30

7 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 163)

6,18 20,000 123,60

8 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 160)

1,97 135,000 265,95

9 EG2DBGK7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 152)

57,31 20,000 1.146,20

10 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 123)

5,19 20,000 103,80

11 EEKAU020 u Subministrament i muntatge de reixes d'impulsió, per a col·locació en
terre tècnic Sala Tècnica Principal, amb estructura reticular de
600x600, sense regulació.
Inclou col·locació de filtre de neteja per a la posada en marxa de la
instal·lació. (P - 95)

147,53 6,000 885,18

12 EEYUU005 kg Subministrament i muntatge de bomba de condensats de dipòsit de 2
L. Totalment instal.lada i en funcionament. (P - 116)

115,94 2,000 231,88

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.09 26.233,93

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques
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Apartat 01 Climatització

Titol 5 10 Sales Tècniques

1 EEGBU002 u Subministrament, muntatge i posada en marxa d'Unitat exterior CITY
MULTI o equivalent , bomba de calor, cabal variable de refrigerant.
Model PUMY-P112YKM, marca: Mitsubishi Electric o equivalent. Pot.
Frig: 12.500 W, Pot. Calo: 14.000 W, Consum: 3,04 KW (400-III). Gas:
R-410

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent mitjans d'elevació i
part proporcional de desguàs. (P - 92)

3.925,99 3,000 11.777,97

2 EEGBU003 u Subministrament, muntatge i posada en marxa d'Unitat interior CITY
MULTI o equivalent, de paret. Marca Mitsubishi Electric, model
PKFY-P50VHM-E o equivalent. Pot. Frig: 5.600 W, Pot. Calo: 6.300 W,
consum: 0,07 Kw (220-I). Dimensions: 990 x 340 x 235 mm. Pes: 16
Kg. Connexions: 1/4 ´´ i 1/2´´

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent mitjans d'elevació i
part proporcional de desguàs. (P - 93)

1.065,01 6,000 6.390,06

3 EEGBU004 u Subministrament, muntatge i posada en marxa unitat partida de paret,
bomba de calor, Power Inverter, unitat exterior amb ventilador Axial.
Marca: Mitsubishi Electric, model: PKZS-50VHAL o equivalent Pot.
Frig: 4.600 W Pot. Calo: 5.000 W Consum: 1,43 Kw (230-I) Gas:
R-410A

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent mitjans d'elevació i
part proporcional de desguàs. (P - 94)

2.015,96 1,000 2.015,96

4 EEV3U001 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control amb
programador setmanal. Totalment instal·lat i connectat. Model
PAR-31MAA. Marca Mitsibishi Electric o equivalent (P - 109)

162,68 7,000 1.138,76

5 EF5B24B1 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 122)

4,84 125,000 605,00

6 EFQ3381L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 127)

3,75 125,000 468,75

7 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 118)

4,40 100,000 440,00

8 EFQ3383L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 128)

3,97 100,000 397,00

9 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 119)

5,03 125,000 628,75

10 EFQ3384L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 129)

4,31 125,000 538,75

11 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 120)

5,37 100,000 537,00
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12 EFQ3385L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 130)

4,56 100,000 456,00

13 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 123)

5,19 35,000 181,65

14 EEYUU005 kg Subministrament i muntatge de bomba de condensats de dipòsit de 2
L. Totalment instal.lada i en funcionament. (P - 116)

115,94 7,000 811,58

15 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 110)

3,58 305,000 1.091,90

16 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
159)

1,54 60,000 92,40

17 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 160)

1,97 55,000 108,35

18 EG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 161)

1,81 50,000 90,50

19 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 162)

2,09 150,000 313,50

20 EG2DBGH7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 151)

47,50 20,000 950,00

21 EG2DBGK7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 152)

57,31 20,000 1.146,20

22 EEYUU002 kg Subministrament i càrrega de gas frigorífic R-410a al circuit frigorífic.
(P - 113)

19,82 4,000 79,28

TOTAL Titol 5 01.05.05.01.10 30.259,36

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 05 Instal.lacions tèrmiques

Apartat 02 Humidificadors

1 EEC1MO01 u Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 15 kW i
una capacitat de 13 kg/h, col·locat i connectat (P - 76)

3.143,50 12,000 37.722,00

2 EEM2MO01 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble
aspiració, de 5000 a 6000 m3/h de cabal màxim , motor acoblat
directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència, IP 55,
mida de la turbina 12/12, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament,
col·locada (P - 106)

529,08 12,000 6.348,96

3 EEV2MO01 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 107)

241,78 12,000 2.901,36

4 ENF1MO01 u Vàlvula termostàtica mescladora per a descàrrega de neteja a
temperatura de 60º, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per
manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura
presajustada, tipus TA-MATIC 3400 de Tour & Andersson o
equivalent, muntada (P - 285)

254,68 12,000 3.056,16
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5 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 126)

3,51 480,000 1.684,80

6 K12GMO01 u Modificació d'instal·lació interior de lampisteria, per a subministrament
de D inferior a 2'' (P - 462)

71,43 12,000 857,16

7 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 123)

5,19 480,000 2.491,20

8 K12GMO02 u Modificació d'instal·lació interior de sanejament, per a connexió de
xarxa de la instal·lació de humidificadors (P - 463)

71,43 12,000 857,16

9 EG31MO01 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
169)

3,46 660,000 2.283,60

10 EG51U001 u Subministrament i muntatge de conjunt de mesura TMF-10 per una
potència de 111 kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de comptadors. (P - 188)

734,68 1,000 734,68

11 EG1AMO01 u Subministrament i muntatge de nou quadre elèctric per a equips
humidificadors de planta baixa, segons esquema unifilar, connexió i
comprovació, inclòs espai per a permetre el creixement d'un 20% (P -
133)

1.612,31 1,000 1.612,31

12 EG1AMO02 u Subministrament i muntatge de nou quadre elèctric per a equips
humidificadors de planta primera, segons esquema unifilar, connexió i
comprovació, inclòs espai per a permetre el creixement d'un 20% (P -
134)

582,41 1,000 582,41

13 EG1AMO03 u Subministrament i muntatge de nou quadre elèctric per a equips
humidificadors de planta tipus (planta tercera i cuarta), segons
esquema unifilar, connexió i comprovació, inclòs espai per a permetre
el creixement d'un 20% (P - 135)

679,12 2,000 1.358,24

14 EG31MO02 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 170)

14,60 60,000 876,00

15 EG31MO03 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 171)

18,12 180,000 3.261,60

16 EG3126B6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 166)

46,06 80,000 3.684,80

TOTAL Apartat 01.05.05.02 70.312,44

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 08 Instal.lacions elèctriques

Apartat 01 Instal.lacions elèctriques

Titol 5 01 Instal.lació electrica

1 EG51U001 u Subministrament i muntatge de conjunt de mesura TMF-10 per una
potència de 111 kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de comptadors. (P - 188)

734,68 1,000 734,68

2 EG51U002 u Subministrament i muntatge de conjunt de mesura TMF-10 per una
potència de 134 kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de comptadors. (P - 189)

801,68 1,000 801,68

3 EG51U003 u Subministrament i muntatge de conjunt de mesura TMF-10 per una
potència de 173 kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de comptadors. (P - 190)

1.086,89 2,000 2.173,78
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4 EG31U300 m Subministrament i muntatge d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre
General Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
4x120 mm2 + TT 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, mànega de secció necessària segons Esquemes
Unifilars, inclòs terminals i connexió en ambdós extrems, col·locat en
canal o safata. (P - 180)

61,65 30,000 1.849,50

5 EG31U301 m Subministrament i muntatge d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre
General Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
4x150 mm2 + TT 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, mànega de secció necessària segons Esquemes
Unifilars, inclòs terminals i connexió en ambdós extrems, col·locat en
canal o safata.

(P - 181)

73,34 75,000 5.500,50

6 EG31U302 m Subministrament i muntatge d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre
General Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
4x240 mm2 + TT 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, mànega de secció necessària segons Esquemes
Unifilars, inclòs terminals i connexió en ambdós extrems, col·locat en
canal o safata.
(P - 182)

105,70 272,000 28.750,40

7 EG31U305 m Subministrament i muntatge d'escomesa desde Quadre General
Planta baixa fins a entrada de SAI i des de sortida fins a Quadre
General SAI amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 4x35 mm2
+ TT 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, inclòs terminals i connexió en ambdós extrems, col·locat
en canal o safata.
(P - 184)

23,60 15,000 354,00

8 EGC7CL90 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 60 kVA de potència, temps d'autonomia de 15 minuts,
tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador,
classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada =1 al
100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega
admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons,
THDi total <1 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4
equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i
ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de
plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat
(P - 223)

18.600,13 1,000 18.600,13

9 EG31U304 m Subministrament i muntatge d'escomesa desde Quadre Conmutació
fins a Grup Electrogen amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV
de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
4x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, mànega de secció necessària segons Esquemes Unifilars,
inclòs terminals i connexió en ambdós extrems, col·locat en canal o
safata.
(P - 183)

92,53 120,000 11.103,60

10 EGC1U001 u Subministrament i muntatge de Grup Electrogen insonoritzat automàtic
de 180 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, amb carcassa insonoritzada exterior, dipòsit de gasoil de 450
litres, targeta de xarxa ethernet per a monitorització i comunicació
d'alarmes i estats, inclòs servei de descàrrega amb grua fins a la seva
posició final, gasoil per omplir el dipòsit, posada en marxa de l'equip i
formació al personal designat. (P - 222)

23.494,30 1,000 23.494,30

11 EG38U500 m Subministrament i muntatge de conductor de coure nu, 1x35 mm2, per
a connexió a terra de Grup electrogen, inclòs cablejat necessari,
platines de coure, caixes de connexió i mesuraments. (P - 186)

5,37 160,000 859,20
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12 EG31U400 m Subministrament i col·locació de fuetons realitzats amb cable
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, per a la posada a terra de les
taules, de la longitud necessària per arribar fins a la xarxa
equipotencial de la safata i connexió en ambdós extrems. (P - 185)

6,30 492,000 3.099,60

13 EG31U001 u Subministrament i muntatge de línia de corrent des quadre elèctric
d'usos diversos fins caixa de derivació, amb mànega de conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3x2,5mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió de fums, instal·lada per safata en trams principals i
sota tub coarrugat en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari. (P - 172)

53,29 159,000 8.473,11

14 EG31U002 u Subministrament i muntatge de línia de corrent des quadre elèctric de
SAI fins a Rack de comunicacions, amb mànega de conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3x2,5mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió de fums, instal·lada per safata en trams principals i
sota tub coarrugat en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

(P - 173)

30,45 47,000 1.431,15

15 EG31U003 u Subministrament i muntatge de línia de corrent des Subquadre Cuina,
amb mànega de conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums,
instal·lada per safata en trams principals i sota tub coarrugat en trams
secundaris, inclòs caixes de derivació i material auxiliar necessari.

(P - 174)

22,84 18,000 411,12

16 EG31U004 u Subministrament i muntatge de línia de corrent des Subquadre Cuina,
amb mànega de conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5x4mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada per
safata en trams principals i sota tub coarrugat en trams secundaris,
inclòs caixes de derivació i material auxiliar necessari.
(P - 175)

40,05 6,000 240,30

17 EG31U005 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 176)

63,85 4,000 255,40

18 EG31U006 u Subministrament i muntatge de línia de corrent des Subquadre Cuina,
amb mànega de conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5x16mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums,
instal·lada per safata en trams principals i sota tub coarrugat en trams
secundaris, inclòs caixes de derivació i material auxiliar necessari. (P -
177)

127,62 4,000 510,48

19 EG31U007 u Subministrament i muntatge de línia de corrent des Subquadre Cuina,
amb mànega de conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5x25mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums,
instal·lada per safata en trams principals i sota tub coarrugat en trams
secundaris, inclòs caixes de derivació i material auxiliar necessari. (P -
178)

182,22 4,000 728,88

20 EG317662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 167)

7,73 540,000 4.174,20

21 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 164)

19,91 30,000 597,30

22 EG3126A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en

32,47 100,000 3.247,00
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canal o safata (P - 165)
23 EG3126B6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 166)

46,06 30,000 1.381,80

24 EG31FH01 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 150 + 1x70 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 168)

70,36 160,000 11.257,60

TOTAL Titol 5 01.05.08.01.01 130.029,71

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 08 Instal.lacions elèctriques

Apartat 01 Instal.lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadres i subquadres

1 EG1AU104 u Subministrament i muntatge de Quadre elèctric general i distribució de
SAI, amb les proteccions necessàries per a les línies d'alimentació
dels Rack 's en CPD, segons Esquema Unifilar, inclòs borns,
repartidors, connexió i comprovació. (P - 142)

3.328,73 1,000 3.328,73

2 EG1AFH01 u Modificació d'un dels quadres existents segons Esquema Unifilar per
convertir-lo en Quadre General Planta baixa, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions, segons la potència
instal·lada, inclòs el trasllat a una nova ubicació. (P - 132)

5.537,38 1,000 5.537,38

3 EG1AU002 u Modificació d'un dels quadres existents segons Esquema Unifilar per
convertir-lo en Quadre General Planta 1, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions, segons la potència
instal·lada, inclòs el trasllat a una nova ubicació. (P - 136)

2.781,02 1,000 2.781,02

4 EG1AU004 u Modificació d'un dels quadres existents segons Esquema Unifilar per
convertir-lo en Quadre General Planta 4, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions, segons la potència
instal·lada, inclòs el trasllat a una nova ubicació. (P - 138)

3.448,82 1,000 3.448,82

5 EG1AU003 u Modificació d'un dels quadres existents segons Esquema Unifilar per
convertir-lo en Quadre General Planta 3, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions, segons la potència
instal·lada, inclòs el trasllat a una nova ubicació. (P - 137)

3.061,62 1,000 3.061,62

6 EG1AU101 u Subministrament i muntatge de Quadre de Commutació per a
connexió a xarxa de Grup Electrogen i connexió. (P - 139)

2.300,43 1,000 2.300,43

7 EG31U100 m Subministrament i muntatge de cablejat de maniobra des Quadre de
Commutació fins grup electrogen situat en planta coberta, de secció
6x6mm2, inclòs terminals i connexió en ambdós extrems, col·locat en
canal o safata. (P - 179)

11,00 120,000 1.320,00

8 EG1AU102 u Desmuntatge dels quadres existents i muntatge en una nova ubicació,
inclòs la prolongació de totes les línies actuals, mitjançant
empalmaments realitzats en fals sostre i protegits amb caixes de
derivació de PVC, connexió en l'extrem de les proteccions i
comprovació. Adequació del quadre segons Esquemes Unifilars. (P -
140)

1.031,72 13,000 13.412,36

9 EG1AU103 u Subministrament i muntatge de nou quadre elèctric per a equipament
de la cuina, segons Esquema Unifilar, connexió i comprovació.
Incloent espai per permetre el creixement d'un 20%. (P - 141)

2.001,80 1,000 2.001,80

10 EG1AU105 u Subministrament i muntatge de Subquadre elèctric de SAI a la Sala
Tècnica de planta baixa, amb les proteccions necessàries per a les
línies d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons Esquema Unifilar,
inclòs borns, repartidors, connexió i comprovació. (P - 143)

443,10 1,000 443,10

11 EG1AU106 u Subministrament i muntatge de Subquadre elèctric de SAI a la Sala
Tècnica de planta 1, amb les proteccions necessàries per a les línies
d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons Esquema Unifilar, inclòs

443,10 1,000 443,10
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borns, repartidors, connexió i comprovació. (P - 144)
12 EG1AU107 u Subministrament i muntatge de Subquadre elèctric de SAI a la Sala

Tècnica de planta 3, amb les proteccions necessàries per a les línies
d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons Esquema Unifilar, inclòs
borns, repartidors, connexió i comprovació. (P - 145)

614,83 1,000 614,83

13 EG1AU108 u Subministrament i muntatge de Subquadre elèctric de SAI a la Sala
Tècnica de planta 4, amb les proteccions necessàries per a les línies
d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons Esquema Unifilar, inclòs
borns, repartidors, connexió i comprovació. (P - 146)

614,83 1,000 614,83

TOTAL Titol 5 01.05.08.01.02 39.308,02

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 08 Instal.lacions elèctriques

Apartat 01 Instal.lacions elèctriques

Titol 5 03 Canalitzacions

1 EG2DF6K1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 157)

20,17 80,000 1.613,60

2 EG2DF6H1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 156)

16,49 225,000 3.710,25

3 EG2DF6F1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 154)

13,87 690,000 9.570,30

4 EG2DF6D1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 153)

11,40 340,000 3.876,00

5 EG2DF6F2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport (P - 155)

17,85 255,000 4.551,75

6 EG2DF6K2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport (P - 158)

27,25 30,000 817,50

7 EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 147)

0,74 2.250,000 1.665,00

8 EG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 148)

0,79 5.140,000 4.060,60

9 EG222915 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 149)

0,89 5.140,000 4.574,60

10 EG2A3L91 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de
60x90 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim, muntada
sobre paraments (P - 150)

8,56 50,000 428,00

TOTAL Titol 5 01.05.08.01.03 34.867,60

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 08 Instal.lacions elèctriques

Apartat 01 Instal.lacions elèctriques
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Titol 5 04 Mecanismes

1 EG61U001 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 1 presa de
corrent de grup electrogen (color negre) i 1 presa RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes Ofiblock de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries, entrada de corrent
mitjançant connector d'inserció ràpida Wieland, completament
instal·lat a taula (P - 192)

65,49 65,000 4.256,85

2 EG61U002 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent de grup electrogen (color negre), 2 preses de corrent de SAI
(color vermell) i 3 preses RJ-45 UTP de Categoria 6a, inclòs
mecanismes Ofiblock de Simon Connect o equivalent, connectors i
plaques necessàries, entrada de corrent mitjançant connector
d'inserció ràpida Wieland, completament instal·lat a taula (P - 193)

78,80 27,000 2.127,60

3 EG61U003 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 4 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes Ofiblock de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries, entrada de corrent
mitjançant connector d'inserció ràpida Wieland, completament
instal·lat a taula (P - 194)

86,11 305,000 26.263,55

4 EG61U004 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 4 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc) i 3 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes Ofiblock de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries, entrada de corrent
mitjançant connector d'inserció ràpida Wieland, completament
instal·lat a taula (P - 195)

108,05 134,000 14.478,70

5 EG61U005 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc) i 1 presa RJ-45 UTP de Categoria
6a, inclòs mecanismes Ofiblock de Simon Connect o equivalent,
connectors i plaques necessàries, entrada de corrent mitjançant
connector d'inserció ràpida Wieland, completament instal·lat a taula (P
- 196)

67,93 18,000 1.222,74

6 EG61U006 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc), 4 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, 1 presa VGA + Àudio i 1 presa HDMI, inclòs
mecanismes Ofiblock de Simon Connect o equivalent, connectors i
plaques necessàries, entrada de corrent mitjançant connector
d'inserció ràpida Wieland, completament instal·lat a taula (P - 197)

128,37 4,000 513,48

7 EG61U007 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent de grup electrogen (color negre), 2 preses de corrent de SAI
(color vermell) i 3 preses RJ-45 UTP de Categoria 6a, inclòs
mecanismes modulars d'encastar de Simon Connect o equivalent ,
connectors i plaques necessàries, completament instal·lat en paret. (P
- 198)

103,98 4,000 415,92

8 EG61U008 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 1 presa de
corrent de SAI (color vermell) i 1 presa RJ-45 UTP de Categoria 6a,
inclòs mecanismes modulars d'encastar de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries, completament instal·lat
en paret.
(P - 199)

47,10 4,000 188,40

9 EG61U009 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent de grup electrogen (color negre) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes modulars d'encastar de Simon
Connect o equivalent, connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret.
(P - 200)

67,93 22,000 1.494,46

10 EG61U010 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses
RJ-45 UTP de Categoria 6a,d'encastar de Simon Connect o
equivalent, inclòs mecanismes, connectors i plaques acabats en caixa
modular d'encastar, completament instal·lat en paret (P - 201)

23,23 1,000 23,23

11 EG61U011 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 4 preses de
corrent de grup electrogen (color negre) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes modulars d'encastar de Simon

89,06 24,000 2.137,44
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Connect o equivalent , connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret. (P - 202)

12 EG61U012 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc), 1 presa RJ-45 UTP de Categoria
6a i 2 preses HDMI, inclòs mecanismes modulars d'encastar de Simon
Connect o equivalent, connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret. (P - 203)

98,00 8,000 784,00

13 EG61U013 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc), 1 presa RJ-45 UTP de Categoria
6a i 3 preses HDMI, inclòs mecanismes modulars d'encastar de Simon
Connect o equivalent, connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret. (P - 204)

114,26 1,000 114,26

14 EG61U014 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc), 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a i 3 preses HDMI, inclòs mecanismes modulars d'encastar
de Simon Connect o equivalent, connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret. (P - 205)

116,69 1,000 116,69

15 EG61U100 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent de grup electrogen (color negre) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes, connectors i plaques acabats en
caixa modular d'encastar en terre de Simon Connect o equivalent ,
mecanitzat de la placa de sòl, cablejat d'electricitat fins caixa de
derivació, completament instal·lat en paviment tècnic. (P - 206)

94,75 1,000 94,75

16 EG61U101 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 4 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes, connectors i plaques acabats en
caixa modular d'encastar en terre de Simon Connect o equivalent,
mecanitzat de la placa de paviment, cablejat d'electricitat fins caixa de
derivació, completament instal·lat en paviment tècnic. (P - 207)

119,95 8,000 959,60

17 EG61U200 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 4 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs caixa Bachmann model Coni llarga o equivalent,
en color blanc RAL 9010, mecanismes, connectors i plaques
necessàries, cablejat d'electricitat fins caixa de derivació amb
connector Wieland, completament instal·lat a taula. (P - 208)

141,08 2,000 282,16

18 EG61U201 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs caixa Bachmann model Coni llarga o equivalent,
en color blanc RAL 9010, mecanismes, connectors i plaques
necessàries, cablejat d'electricitat fins caixa de derivació amb
connector Wieland, completament instal·lat a taula. (P - 209)

136,20 12,000 1.634,40

19 EG61U202 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc) i 4 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs caixa Bachmann model Coni llarga o equivalent,
en color blanc RAL 9010, mecanismes, connectors i plaques
necessàries, cablejat d'electricitat fins caixa de derivació amb
connector Wieland, completament instal·lat a taula. (P - 210)

163,02 10,000 1.630,20

20 EG61U203 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc), 4 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, i una presa HDMI, inclòs caixa Bachmann model Coni
llarga o equivalent, en color blanc RAL 9010, mecanismes, connectors
i plaques necessàries, cablejat d'electricitat fins caixa de derivació
amb connector Wieland, completament instal·lat a taula. (P - 211)

167,90 12,000 2.014,80

21 EG61U204 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 4 preses de
corrent d'usos diversos (color blanc), 4 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, i una presa HDMI, inclòs caixa Bachmann model Coni
llarga o equivalent, en color blanc RAL 9010, mecanismes, connectors
i plaques necessàries, cablejat d'electricitat fins caixa de derivació
amb connector Wieland, completament instal·lat a taula. (P - 212)

249,99 1,000 249,99

22 EG61U205 u Subministrament i muntatge d' 1 presa de corrent d'usos diversos,
inclòs mecanismes, connectors i plaques acabats en caixa modular de
superfície, completament instal·lat en sostre per a connexió de
Pantalla de projecció motoritzada. (P - 213)

40,29 10,000 402,90
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23 EG61U206 u Subministrament i muntatge d'1 presa de corrent d'usos diversos i 1
presa RJ-45 UTP de Categoria 6a, inclòs mecanismes, connectors i
plaques acabats en caixa modular de superfície, completament
instal·lat en sostre per a connexió de Projector. (P - 214)

70,37 4,000 281,48

24 EG61U207 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 2 preses
RJ-45 UTP de Categoria 6A, inclòs mecanismes, connectors i plaques
acabats en caixa modular de superfície, completament instal·lat en
sostre per a connexió de WIFI. (P - 215)

38,67 40,000 1.546,80

25 EG61U208 u Subministrament i muntatge de punt de connexió format per 1 presa
de corrent de SAI (color vermell) i 1 presa RJ-45 UTP de Categoria
6A, inclòs mecanismes, connectors i plaques acabats en caixa
modular de superfície Simon Connect o equivalent, cablejat
d'electricitat fins caixa de derivació, completament instal·lat a sota
paviment o sobre fals sostre. (P - 216)

80,12 32,000 2.563,84

26 EG61U209 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 1 presa de
corrent de SAI (color vermell) i 1 presa RJ-45 UTP de Categoria 6a,
inclòs mecanismes, connectors i plaques acabats en caixa modular de
superfície Simon Connect o equivalent, cablejat d'electricitat fins caixa
de derivació, completament instal·lat sobre fals sostre. (P - 217)

77,97 9,000 701,73

27 EG61U300 u Subministrament i muntatge de presa de corrent simple Bticino Light
Tech o equivalent, inclòs caixetí, marcs i embellidors, part proporcional
de cablejat des caixa de derivació, connexió i comprovació. (P - 218)

37,34 216,000 8.065,44

28 EG61U400 u Subministrament i muntatge de presa d'antena per a televisió Bticino
Light Tech o equivalent, inclòs caixetí, marcs i embellidors, part
proporcional de cablejat des derivador, inclòs repartidors o derivadors,
connexió i comprovació. (P - 219)

64,16 7,000 449,12

29 11GPFH01 u Punt per endolls, inclou p.p. de tubs de polipropilé, cablejat, caixes de
derivació, i linies i conexions tipus Wieland per garantir una coca de 2
m respecte a la col.locació de la caixa (P - 1)

15,61 2.781,000 43.411,41

30 EG62MO01 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 220)

20,86 38,000 792,68

31 EG61MO01 u Subministrament i muntatge de lloc de treball format per 3 preses de
corrent de grup electrogen (color negre), 3 preses de corrent de SAI
(color vermell) i 3 preses RJ-45 UTP de Categoria 6a, inclòs
mecanismes Ofiblock de Simon Connect o equivalent, connectors i
plaques necessàries, entrada de corrent mitjançant connector
d'inserció ràpida Wieland, completament instal·lat a taula (P - 191)

87,84 36,000 3.162,24

TOTAL Titol 5 01.05.08.01.04 122.380,86

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 09 Instal.lacions d'il.luminació

1 EH32U001 m Subministrament i muntatge de tira de led 's Ledflex 810 d'alt flux WW
de Simon o equivalent , inclòs perfileria d'alumini amb difusor opal,
tapes finals, amb reactància electronica regulable, clips de subjecció
fonts d'alimentació i cablejat necessari, completament instal·lat en
superfície.
(P - 233)

51,39 64,000 3.288,96

2 EH41U001 u Desplaçament de lluminària de 1x35W existent a nova posició, inclòs
cablejat necessari i connexió.
(P - 234)

10,81 175,000 1.891,75

3 EH41U002 u Desplaçament de lluminària de 1x28W existent a nova posició, inclòs
cablejat necessari i connexió.
(P - 235)

10,81 14,000 151,34

4 EH41U003 u Desplaçament de lluminària de 1x14W existent a nova posició, inclòs
cablejat necessari i connexió.
(P - 236)

10,81 13,000 140,53
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5 EH41U004 u Desplaçament de lluminària de 2x58W existent a nova posició, inclòs
cablejat necessari i connexió.
(P - 237)

17,52 12,000 210,24

6 EH61JF4E u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat (P - 238)

78,15 96,000 7.502,40

7 EH61U002 u Desplaçament de lluminària d'emergència de 70 lúmens existent a
nova posició, inclòs cablejat necessari i connexió. (P - 239)

10,07 30,000 302,10

8 EH1UU001 u Llumenera decorativa
Subministrament i muntatge de punt de llum, inclòs el
subministrament i col·locació de llum decorativa penjant Aldgate
d'Habitat o similar, amb reactància electrònica regulable, cablejat
necessari i connexió. (P - 227)

70,83 8,000 566,64

9 EH1UU002 u Subministrament i muntatge de lluminària de Leds penjant Fluvià Slim
NW o equivalent, amb reactància electrònica regulable 1-10V de
1x37W de 90 cm, fabricada en alumini acabat blanc i òptica simètrica,
inclòs accessoris necessaris per penjar a sostre, unions, cablejat i
connexió, completament instal·lada a 1,8mts del terra. (P - 228)

371,75 25,000 9.293,75

10 EH1UU003 u Subministrament i muntatge de lluminària de Leds penjant Fluvià Slim
NWo equivalent, amb reactància electrònica regulable 1-10V de
1x37W de 120 cm, fabricada en alumini acabat blanc i òptica
simètrica, inclòs accessoris necessaris per penjar a sostre, unions,
cablejat i connexió, completament instal·lada a 1,8mts del terra. (P -
229)

373,38 10,000 3.733,80

11 EH1UU004 u Subministrament i muntatge de lluminària de Leds penjant Fluvià Slim
NW o equivalent, amb reactància electronica regulable 1-10V de
1x37W de 150 cm, fabricada en alumini acabat blanc i òptica
simètrica, inclòs accessoris necessaris per penjar a sostre, unions,
cablejat i connexió, completament instal·lada a 1,8mts del terra. (P -
230)

436,77 38,000 16.597,26

12 EH11U001 u Subministrament i muntatge de lluminària de 2x58W marca Philips
model Pacific o equivalent, inclòs tubs fluorescents de TL de 58W
4000 ° K, amb reactància electrònica regulable, cablejat i connexió. (P
- 224)

102,62 1,000 102,62

13 EH2LU001 u Subministrament i muntatge de nou downlight encastable de leds
Simon model 725.22 o equivalent, amb cèrcol d'alumini acabat blanc,
de 24W 4000ºK, reactància electrònica regulable, cablejat necessari i
connexió. (P - 231)

78,34 48,000 3.760,32

14 EH2LU002 u Subministrament i muntatge de nou downlight encastable de leds
Simon model 706.21 o equivalent, amb cèrcol d'alumini acabat blanc,
de 15W 4000ºK, reactància electrònica regulable, cablejat necessari i
connexió. (P - 232)

44,20 427,000 18.873,40

15 EH11U002 u Subministrament i muntatge de lluminària de paret marca LAMP model
Ambient o equivalent de 1x35 / 49 / 54W, fabricada en alumini i acabat
gris satinat, inclòs tub fluorescent T5 de 80W 4000 ° K, amb
reactància electònica regulable, cablejat necessari, totalment
instal·lada en paret. (P - 225)

168,56 2,000 337,12

16 EHV1U001 u Subministrament i muntatge de sistema d'encesa i apagada
automàtica de l'enllumenat de la planta, mitjançant polsadors
distribuïts per la planta, controlat per un relé temporitzador
programable anual, inclosos els elements de maniobra i control per als
circuits existents en el quadre elèctric i sistema d'avís acústic amb
possibilitat de rearmament manual. (P - 240)

878,07 4,000 3.512,28

17 EHV1U010 u Modificació de pantalla d'il·luminació existent a regulable, inclosa
reactància regulable 1-10V, sondes i modificació del cablejat de la
pantalla. Totalment regulades i en funcionament (P - 241)

66,36 328,000 21.766,08

18 EG3CZF15 u Punt de llum, inclou part proporcional de tubs de polipropilé, cablejat,
caixes de derivació i linies  (P - 187)

12,26 741,000 9.084,66

19 EHV2MO01 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, inclòs cablejat de maniobra, muntat i
connectat (P - 242)

69,23 141,000 9.761,43
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20 EG62MO02 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, inclòs cablejat de maniobra i sistema de control horari,
encastat (P - 221)

97,78 176,000 17.209,28

21 EH12MO01 u Llumenera decorativa lineal LUCIBEL, de 120 cm, de 40 W de
potència de la llumenera, amb LED en ambdues cares, amb difusor
opal, muntada suspesa (P - 226)

505,11 33,000 16.668,63

TOTAL Subcapítol 01.05.09 144.754,59

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 10 Telecomunicacions

1 EP74S911 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària,
de 2000 x 800 x 1000 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 293)

703,42 13,000 9.144,46

2 EP7Z1H58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a
S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 295)

156,78 82,000 12.855,96

3 EP7ZU001 u Subministrament i muntatge de panell pasafils horitzontal metàl·lic de
4 anelles, inclòs petit material de subjecció. (P - 296)

14,52 121,000 1.756,92

4 EP4AU01 m Subministrament i muntatge d'enllaç de 12 fibres del tipus multimode
50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, instal·lat des de la Sala Tècnica Principal fins a
cada rack de planta, inclòs caixes de distribució per a muntatge en
perfileria 19 ´´, connexió mitjançant fusió en els dos extrems, pigtails
LC, acobladors, cassets i protectors per fusió, petit material de
subjecció i reflectometrías en tots dos sentits. (P - 291)

6,72 447,000 3.003,84

5 EP4AU02 m Subministrament i muntatge d'enllaç de 12 fibres del tipus multimode
50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, instal·lat des de la Sala Tècnica de Planta fins a
Sala Tècnica de Planta de la mateixa planta, inclòs caixes de
distribució per a muntatge en perfileria 19 ´´, connexió mitjançant fusió
en els dos extrems, pigtails LC, acobladors, cassets i protectors per
fusió, petit material de subjecció i reflectometrías en tots dos sentits. (P
- 292)

6,72 150,000 1.008,00

6 EP43U001 m Subministrament i muntatge de cable de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal, instal·lat des de la Sala Tècnica Principal fins a cada rack
de planta, inclòs connexió als extrems i petit material.
(P - 286)

1,12 3.576,000 4.005,12

7 EP43U002 m Subministrament i muntatge de cable de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal, instal·lat des de la Sala Tècnica de Planta fins la Sala
Tècnica de planta superior, inclòs connexió als extrems i petit material.
(P - 287)

1,12 3.248,000 3.637,76

8 EP43U003 u Subministrament i muntatge d'enllaç de Categoria 6a F/UTP, aïllament
de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, des de rack de planta fins a mecanismes, instal·lat per
safata en trams principals i per tub en trams secundaris, inclòs la
connexió. Mitjana estimada de 50 metres per enllaç. (P - 288)

46,75 1.809,000 84.570,75
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9 EP7YU001 U Proves de certificació de la xarxa i etiquetatge de les preses en panells
i llocs de treball, incloent el lliurament de tota la documentació. (P -
294)

1,95 1.910,000 3.724,50

10 EP43U100 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ-45/RJ-45,
Categoria 6a UTP d'1 metre (P - 289)

2,64 1.769,000 4.670,16

11 EP43U101 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ-45/RJ-45,
Categoria 6a UTP de 2 metres (P - 290)

5,27 1.961,000 10.334,47

TOTAL Subcapítol 01.05.10 138.711,94

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 11 Audiovisuals

1 EPUU001 u Subministre i col.locació de pantalla de projecció encastada, 4:3
SQ2720PRO o equivalent de mesures 2,70 x 2,02 mts. Sense
requadres negres perimetrals i accionament per interruptor extern,
inclòs cofre d'integració per a pantalla, completament instal·lada en
fals sostre. (P - 301)

1.271,08 1,000 1.271,08

2 EPUU002 u Subministre i col.locació de pantalla de projecció encastada, 4:3
SQ3022PRO o equivalent de mesures 3,00 x 2,25 mts. Sense
requadres negres perimetrals i accionament per interruptor extern,
inclòs cofre d'integració per a pantalla, completament instal·lada en
fals sostre. (P - 302)

1.347,25 2,000 2.694,50

3 EPUU010 u Subministre i col.locació de projector d'instal·lació professional d'alta
lluminositat. EB-4750W o equivalent. 3 LCD, 4200 ansi lumen en
emissió de llum en color i llum blanca. Resolució nativa WXGA (1280 x
800), 16:10. Contrast 5.000: 1. 4000 h durabilitat llum, (5000 h eco),
correcció de keystone manual H / V + - 30º. Entrada VGA, VGA per 5
BNC, HDMI, DisplayPort, Compost, S-VHS, Sortida VGA. Connexió
RS232C, LAN, USB. Relació de projecció 1,27-2,59: 1. Dimensions
472 x 354 x 159 mm (ample x profunditat x altura). Pes 6,6 kg., Inclòs
suport de sostre de color blanc, completament instal·lat i s'ajusta a la
mesura de pantalla. (P - 303)

1.823,78 3,000 5.471,34

4 EPUU020 u Subministre i col.locació de selector escalador IN1604HD o equivalent.
Entrades: 3 HDMI; una entrada universal en HD de 15 pins per RGB,
vídeo per components, S-video o vídeo compost; entrades d'àudio
estèreo balancejat/no balancejat en cargol captiu; entrada d'àudio
estèreo no balancejat en un mini jack estèreo de 3,5 mm. Una sortida
HDMI. Una sortida d'àudio estèreo en cargol captiu. Commutació
automàtica entre entrades. Quan hi ha diverses entrades actives, és
possible configurar la prioritat de commutació. Resolucions de sortida
seleccionables des 640x480 fins 1920x1200, incloent HDTV 1080p /
60 i 2K., Inclòs muntatge i ajustos necessaris.
(P - 304)

1.604,32 1,000 1.604,32

5 EPUU030 u Subministre i col.locació d'altaveus CS85 o equivalent. 2 Vies 8 ´´+1´´,
RMS 40W @ 8Ohms, 94 dB; Line Transfor 24-12-6 W; 40-20 kHz.
Ø275 x 90 mm, Cort d'ø240 mm. Profunditat 100 mm. Inclòs muntatge
i cablejat necessaris de 2x1mm² lliure d'oxigen fins l'amplificador,
completament instal·lat en fals sostre. (P - 305)

102,12 8,000 816,96

6 EPUU040 u Subministre i col.locació de mesclador d'àudio estèreo MVC 121 Plus
o equivalent, amb 3 entrades DSP, inclòs muntatge i ajustos
necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 306)

410,98 1,000 410,98

7 EPUU050 u Subministre i col.locació d'amplificador Extron XPA 1002 o equivalent.
Two Channel Amplifier. 60W@8 Ohms. 0W@4 Ohms. Inclòs muntatge
i ajustos necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 307)

671,07 1,000 671,07

8 EPUU060 u Subministre i col.locació de control de volum Extron VCM 200 D o
equivalent. EU. Volume and Mute Controller -
Decora® Wallplate. (Per caixetí universal EU), inclòs cable de control
VCM - XPA. 10 m, totalment instal·lat en paret. (P - 308)

137,66 2,000 275,32
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9 EPUU082 u Subministrament i muntatge de cable DVI-I (M) a 15 pins HD (M) amb
Cable d'àudio Estèreo 3,5 mm i cable d'àudio micròfon de 4
conductors per connexió de 3,5 mm, completament instal·lat des de
l'equip de videoconferència fins taula.
(P - 312)

156,97 3,000 470,91

10 EPUU070 u Subministre i col.locació de TV UE60H6200 o equivalent. SLIM LED
3D Full HD de 60 ´´SMART TV amb Panell i Jocs, Full HD 200 Hz
CMR, Quad Core, Convertidor 2D -3D, S-Recommendation, Mode
Futbol, Wifi Direct, All share play, Reprodueix i grava tots els teus
vídeos, imatges i música amb l'USB vídeo PVR, HBBT, 4HDMI, 3USB,
1 Cable IR., inclòs suport de paret, completament instal·lat i ajustat. (P
- 309)

1.290,90 0,000 0,00

11 EPUU080 u Subministrament i muntatge de cablejat HDMI desde projector o TV
fins a taula, instal·lat per tub coarrugat de doble capa. Totalment
connectat.

(P - 310)

88,04 18,000 1.584,72

12 EPUU081 u Subministrament i muntatge de cablejat VGA + Audio des de projector
o TV fins a taula, instal·lat per tub coarrugat de doble capa. Totalment
connectat.

(P - 311)

59,43 3,000 178,29

13 EPUMO01 u Col.locació de TV, inclòs suport de paret, completament instal·lat i
ajustat. (P - 300)

44,28 7,000 309,96

TOTAL Subcapítol 01.05.11 15.759,45

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 12 Instal.lacions de protecció contra incendis

Apartat 01 Detecció incendis

1 EM12U001 u Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis
analògica FP28255C-09 o equivalent. Disposa de 2 llaços ampliable a
vuit. Inclou bateries. Completament instal·lada. (P - 250)

1.902,97 1,000 1.902,97

2 EM12U002 u Programació d'equips en Programari existent Alliance (P - 251) 671,22 1,000 671,22
3 EM11U001 u Suminstro i instal·lació de detector de fum òptic analògic algorítmic per

a centrals FP2800 amb microprocessador, càmera òptica extraïble i
reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia. Inclou base pel
seu muntatge. Queda inclosa la part proporcional de cablejat 2x1,5
mm2 RF, protegit sota tub corrugat, incloent part proporcional de
caixes de derivació i material auxiliar. Completament instal·lat i
connexionado. (P - 248)

103,34 80,000 8.267,20

4 EM11U002 u Desplaçament de detector de fums existent. Inclou desmuntatge i
posterior connexió. Inclou part proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF,
protegit sota tub corrugat, incloent part proporcional de caixes de
derivació i material auxiliar. Completament instal·lat i connexionado. (P
- 249)

45,77 68,000 3.112,36

5 EM14U001 u Desplaçament de polsador existent. Inclou desmuntatge i posterior
connexió. Inclou part proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de caixes de derivació i
material auxiliar. Completament instal·lat i connexionado. (P - 253)

39,93 10,000 399,30

6 EM13U001 u Desplaçament de sirena existent. Inclou desmuntatge i posterior
connexió. Inclou part proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de caixes de derivació i
material auxiliar. Completament instal·lat i connexionado. (P - 252)

37,55 10,000 375,50
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TOTAL Apartat 01.05.12.01 14.728,55

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 12 Instal.lacions de protecció contra incendis

Apartat 02 Extinció incendis

1 EM31U001 u Recol·locació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 258)

7,20 33,000 237,60

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 256)

37,25 2,000 74,50

3 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 257)

95,21 16,000 1.523,36

4 EM23U001 u Buidatge de la xarxa de BIE's (P - 254) 167,80 1,000 167,80
5 EM23U002 u Desmuntatge i posterior muntatge de boca de incedis Bie 25. (P - 255) 123,92 18,000 2.230,56
6 EF11H712 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4

de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 117)

18,94 185,000 3.503,90

TOTAL Apartat 01.05.12.02 7.737,72

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis

Subcapítol 14 Altres instal.lacions de protecció i seguretat

1 EG2DF6F1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 154)

13,87 20,000 277,40

2 EMDYU001 u Identificació i marcatge de tots els cablejats. (P - 269) 63,81 1,000 63,81
3 EMDYU002 u Desplaçament d'equips (controlador d'accessos, F.A. d'incendis,

mòduls d'incendis, centraleta d'intrusió) inclou tot el cablejat necessari.
(P - 270)

1.000,18 1,000 1.000,18

4 EMDYU003 u Desplaçament dels torns existents, desmuntatge, muntatge i
Connexionat. (P - 271)

910,11 1,000 910,11

5 EMD3U001 u Subministrament i instal·lació de central d'intrusió en caixa metàl·lica
gran per a sistema integrat de seguretat de 16 zones cablejades
ampliable a 256 mitjançant zones cablejades o via ràdio, 16 particions
i 64 portes. 2.000 codis d'usuari de 4 a 10 dígits. Sortides en placa:
Sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i 1 relé
programable. El transmissor telefònic integrat. Connexió RS232.
Connectors extraïbles. Compatible amb programari d'integració
Alliance. Alimentació: 230Vcc. Dimensions: 475x460x160mm.
Certificat Grau de Seguretat 3. Inclou bateria 7,2Ah (P - 261)

703,78 2,000 1.407,56

6 EMDUU001 u Subministrament i instal·lació de teclat amb display LCD amb lector de
targetes amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles
lluminoses per a situacions de mala il·luminació. Tons de teclat
ajustables. Protecció de tamper. Proporciona un accés fàcil i ràpid a
totes les funcions del sistema de seguretat. Distància màxima:
1.500m. Indicació de l'estat de 16 àrees. Brunzidor ajustable per
l'usuari. Lectura de 6 a 10cm. IP30. Dimensions: 92x165x25,4mm.
Certificat Grau de Seguretat 3. (P - 267)

110,45 2,000 220,90

7 EMPUU001 u Mòdul controlador intel·ligent de 4 portes i 12 entrades
pre-programades i 4 programables en placa base, en bus per centrals
ATS. Admet 16 lectors o teclats ATS i 4 Wiegand. Alimentació a
230Vca. Màxima distància al panell: 1,5Km. Memòria d'1 Mb ampliable

707,65 17,000 12.030,05
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a 4 Mb. Dimensions: 480x464x160mm. Sortida auxiliar: 13,8Vcc / 3A.
(P - 273)

8 EMPUU002 u Kit format per ATS1801 (Targeta de comunicació amb 2 sortides
RS232) i ATS1809 (Targeta de comunicació IP per ATS2109E,
ATS3409E i ATS4609E). Certificat Grau de seguretat 3. (P - 274)

235,96 2,000 471,92

9 EMPUU003 u Subministrament i instal·lació de mòdul controlador de porta. Interface
per a lectors de protocol Wiegand per a centrals ATS. Completament
instal·lat i connexionat. (P - 275)

78,21 38,000 2.971,98

10 EMPUU004 u Subministrament i instal·lació de lector biomètric BioScrypt s 4G
V-Flex d'empremta dactilar amb Sensor Secugen L1 de Identity
Soluctions. Capaç de cercar en 1 segon entre 6000 empremtes.
Connectivitat Ip: inclou lector de proximitat protocol iClass -Mifare-
DESFire (P - 276)

612,29 2,000 1.224,58

11 EMPUU005 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic metàl·lic, per al
muntatge en portes i en sòl. Inclou cable armat de 4 fils .. Certificat
Grau de Seguretat 2. Completament instal·lat i connexionado (P - 277)

45,68 81,000 3.700,08

12 EMPUU006 u Subministrament de Targeta de proximitat blanca MIFARE 1K
estàndard de freqüència 13,56 Mhz i gruix ISO. Llegeix sol 7 byts del
CSN per a les aplicacions de control d'accés. No programada, lectura i
escriptura en sectors de la targeta. Paquets de 25 unitats. Rang de
lectura de 0 a 10 cms. (P - 278)

1,66 500,000 830,00

13 EMP2FH01 u Lector de targetes de proximitat 125 KHZ amb protocol ATS per a
connexió directe al bus TAS o al controlador ATS1250, completament
instal.lat i en funcionament, col·locat (P - 272)

153,62 38,000 5.837,56

14 EMD6U001 u Subministramentde materiales per a executar nou bus RS 485 a
instal·lar als patis tècnics, per a totes les noves CPU s de control
d'accessos. Completament instal·lat. (P - 262)

1.244,07 1,000 1.244,07

15 EMD6U002 U Subministrament i instal·lació de cablejat 4 * 0,22 + 2x0,75 apantallat i
bus RS 485 a instal·lar sobre canalitzacions existents. Per a tots els
equips de control d'accessos. S'inclouen els muntants principals així
com els equips de camp. completament instal·lat (P - 263)

4.572,55 1,000 4.572,55

16 EPA1U1H0 u Càmera fixa IP doble codeg simultani MJPEG/MPEG4 amb CCD HAD
1/3´´ digital per a circuit tancat de TV (CTTV), communtable color-B/N
amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR mecànic, elements de
752×582, resolució 720 a 25fps línies, sensibilitat de 0,01 lux en color i
0,002 lux en B/N amb integració de camps, Il.luminació infrarroja>40m.
muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris,
detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior
de carcassa, power over Ethernet (P - 298)

316,91 0,000 0,00

17 EMD6U0H1 u Subministramentde materiales per a executar instalació de càmeres al
edifici. (P - 265)

948,62 1,000 948,62

18 EPA1U1H1 u Sistema de servidor per a enregistrament continu, amb pantalles
multiples, emagatzament mínim de 4TB, backup i programari adaptat,
inclos instal.lació de cablejat. (P - 299)

1.283,73 1,000 1.283,73

19 EMD1UEB1 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones
(MW), radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de
360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació
12 Vcc, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment (P - 259)

183,48 10,000 1.834,80

20 EMD2U340 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge
encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment encapsulat
en ampolla de poliuretà, grau de protecció IP67, apertura màxima
operativa 12 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de
4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 3 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat (P - 260)

70,07 6,000 420,42

21 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub (P - 264) 1,05 400,000 420,00
22 EMDW100C u Pany elèctric de clau tubular, muntat en caixa (P - 268) 15,29 9,000 137,61
23 EMD7MO01 u Brunzidor mecànic simple, cos d'alumini i poliestirè, interruptor de

làmines amb contacte NC, per a muntar superficialment, amb pany i
clau de desenclavament, col·locat (P - 266)

102,11 26,000 2.654,86
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24 EASWMO01 u Retenidors electromagnétics  especial per a porta, col·locat (P - 67) 397,35 8,000 3.178,80
25 EPA1MO01 u Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/4'',

resolució 460 línies, zoom òptic x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat
de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de
telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o
fumada i amb suport muntat superficialment (P - 297)

1.505,01 9,000 13.545,09

TOTAL Subcapítol 01.05.14 61.186,68
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Subcapítol AA Ajudes

1 EY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant (P - 373)

5,43 5,000 27,15

2 E7DZD151 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 50 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb
cargols (P - 30)

39,57 5,000 197,85

3 E7DZEB11 m2 Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim
per a pas de 1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica
0,035 W/mK, amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola (P - 31)

5,48 50,000 274,00

4 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de
paleta a les instal·lacions i industrials (P - 477)

6.464,99 1,000 6.464,99

5 EY03MO01 u Formació de forat en paviment tècnic de diàmetre 5 a 20 cm realitzat
amb màquina taladradora amb broca de diamant, inclos embellidor de
remat per a pas de cablejats a punts de treball. (P - 374)

8,63 198,000 1.708,74

TOTAL Subcapítol 01.05.AA 8.672,73

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 01 Plantes

1 EQ11FH01 u Banc de 5 places, composta per cinc seients en poliuretà negre, 3
potes en alumini blanc i 2 braços laterals i 4 braç intermedis, de
dimensions 366x65x84 cm, model Aarhus de Arlex o equivalent (P -
313)

1.477,85 10,000 14.778,50

2 EQ54FH01 u Moble taulell alt, mòdul A, segons especificacions de la documentació
gràfica del projecte, col·locat a obra (P - 315)

2.227,49 0,000 0,00

3 EQ54FH02 u Moble taulell alt, mòdul B, segons especificacions de la documentació
gràfica del projecte, col·locat a obra (P - 316)

2.201,54 0,000 0,00

4 EQ54FH03 u Moble taulell alt, mòdul C, segons especificacions de la documentació
gràfica del projecte, col·locat a obra (P - 317)

2.312,33 0,000 0,00

5 EQ54FH04 u Moble taulell segons especificacions de la documentació gràfica del
projecte per al registre, col·locat a obra (P - 318)

3.284,09 0,000 0,00

6 EQ54FH05 u Moble taulell baix, mòdul A, segons especificacions de la
documentació gràfica del projecte, col·locat a obra (P - 319)

1.867,41 0,000 0,00

7 EQ54FH06 u Moble taulell baix, mòdul B, segons especificacions de la
documentació gràfica del projecte, col·locat a obra (P - 320)

1.998,99 0,000 0,00

8 EQ54FH07 u Moble taulell baix, mòdul C, segons especificacions de la
documentació gràfica del projecte, col·locat a obra (P - 321)

1.262,82 6,000 7.576,92

9 EQ54FH08 u Moble taulell segons especificacions de la documentació gràfica del
projecte per al vestíbul d'accés a l'edifici, col·locat a obra (P - 322)

4.025,05 2,000 8.050,10
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10 EQ54FH09 u Moble taulell de 102,5 cm d'amplària, 105 cm d'alçària i 212 cm de
llargària, model VEGA de Estel o equivalent, a base d'estructura de
MDF corbada lacada en blanc mate, amb dos top acces, dos
compartiments amb porta batent i calaixera, frontal lacat de color blanc
mate, col·locat a obra (P - 323)

3.994,84 2,000 7.989,68

11 K9QAFH01 m2 Tarima, formada per tres mòduls de dimensions 2000x1350 mm, en
DM 22mm, incloent elements de rigidització interior, en sentit
transversal cada 40 cms, per tal d'evitar la fletxa de la mateixa.
Preparada per rebre acabat de paviment textil a la seva cara superior i
lateral. Incloent mecanització d'un registre per accés a caixa
d'electricitat de paviment tècnic. (P - 475)

28,72 8,100 232,63

12 EQ54MO01 u Taulell de 360 x 80 cms zona d'espera acabat en melamina, incloses
10 cadiras segons DG (P - 324)

2.674,19 1,000 2.674,19

TOTAL Subcapítol 01.06.01 41.302,02

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 02 Cuina

Apartat 01 Magatzem

1 EQ9CFH01 u Suport prestatgeria de peu, de 400x1750 cm, amb 4 nivells,
d'estructura d'alumini, ref. 19004520 de Fagor o equivalent, muntada i
instal.lada (P - 335)

52,09 5,000 260,45

2 EQ9CFH02 u Prestatgeria modular, de 400x900 cm, de polietilé alimentari,
superfície ranurada, ref. 19004501 de Fagor o equivalent, muntada i
instal.lada (P - 336)

32,75 8,000 262,00

3 EQ9CFH03 u Prestatgeria modular, de 400x800 cm, de polietilé alimentari,
superfície ranurada, ref. 19004491 de Fagor o equivalent, muntada i
instal.lada (P - 337)

29,83 4,000 119,32

TOTAL Apartat 01.06.02.01 641,77

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 02 Cuina

Apartat 02 Office

1 EQ9CFH04 u Armari Gastronorm CAFP 802 o equiivalent, d'acer inoxodible, potes
regulables, prestatges interiors d'acer plastificat regulables en alçada,
il·luminació interior, portes amb dispositiu automàtic de tancament,
control de temperatura i de desgebrament electrònic, amb visor digital,
temperatura de treball entre 2 ºC i 8 ºC, compressor hermètic amb
condensador ventilat, refrigerant ecològic R134A lliure de CFC,
aïllament de poliuretà injectat de 50 mm de gruix, evaporador de tub
de coure i aletes d'alumini, evaporació automàtica de l'aigua de
desglaç, amb alimentació monofàsica de 240 V, amb capacitat de 700
l, referència 19029730. de Fagor, instal.lat i connectat (P - 338)

1.633,67 2,000 3.267,34

2 EQ9CFH05 u Armari Gastronorm CAFN 802 o equiivalent, d'acer inoxodible, potes
regulables, prestatges interiors d'acer plastificat regulables en alçada,
il·luminació interior, portes amb dispositiu automàtic de tancament,
control de temperatura i de desgebrament electrònic, amb visor digital,
temperatura de treball entre 18 ºC i 22 ºC, compressor hermètic amb
condensador ventilat, refrigerant ecològic R404 lliure de CFC,
aïllament de poliuretà injectat de 50 mm de gruix, evaporador de tub
de coure i aletes d'alumini, amb alimentació monofàsica de 240 V,
amb capacitat de 700 l, referència 19029746 de Fagor, instal.lat i
connectat (P - 339)

2.135,97 1,000 2.135,97
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3 EQ9CFH06 u Forn mixt convecció-vapor a gas, ref. 19011021 de Fagor o equivalent,
de 90x85x110 cm, amb capacitat de 10 graelles amb una potència de
19,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), generador de vapor,
sonda de platí per detectar l'excés de cal, sonda multisensor, 6 sondes
per al cuinat homogeni, dutxa extensible, amb filtre, reixes i altes
elements necessaris, instal.lat i connectat (P - 340)

8.276,52 1,000 8.276,52

4 EQ9CFH07 u Fry top a gas de 70x77,5x29 cm, ref. 19006458 de Fagor o equivalent,
dotada d'una placa llisa inclinada de crom, amb control termostàtic,
plastró i rasqueta inclosa. amb una potència de 9 kW, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal.lada i connectada (P - 341)

1.840,94 1,000 1.840,94

5 EQ9CFH08 u Moble baix per estoc vaixella de cocció, ref. 19004879 de Fagor, de
70x77,5x56 cm, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntat i instal.lat
(P - 342)

331,61 1,000 331,61

6 EQ9CFH09 u Element neutre de 35x77,5x29 cm, ref. 19004876 de Fagor o
equivalent, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntat e instal.lat (P -
343)

382,01 1,000 382,01

7 EQ9CFH10 u Moble baix per estoc vaixella de cocció, ref. 19004764 de Fagor, de
35x77,5x56 cm, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntat i instal.lat
(P - 344)

261,71 1,000 261,71

8 EQ9CFH11 u Campana mural d'extracció de fums, ref. 27037680107777 de Fagor o
equivalent, de 220x140x65 cm d'acer inoxidable polit 1.4301 (AISI
304), amb col.lector central i tap de drenatge amb plenum, amb tapes
de regulació i sostre galvanitzat, amb filtres inoxidable i pantalles
escastrables inox. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma.
S'inclou la part proporcional d'accessoris, instal.lada i connectada (P -
345)

1.931,89 1,000 1.931,89

9 EQ9CFH12 u Taula mural de preparacions, ref. 19005304 de Fagor o equivalent, de
120x70x85 cm, amb prestatge inferior i plastró posterior de 10 cm en
punt sanitari rodó, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada i
instal.lada (P - 346)

442,96 2,000 885,92

10 EQ9CFH13 u Calaix amb guies telescòpiques per adaptar a taula, ref. 19004641 de
Fagor o equivalent, de 47x46x13,5 cm, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), muntat i instal.lat (P - 347)

126,79 1,000 126,79

11 EQ9CFH14 u Aigüera, ref. 19004681 de Fagor o equivalent, de 60x60x25 cm, amb
plastró posterior de 10 cm i perfil salva aigües en tot el seu perímetre,
sines de 50x40x25 cm, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada,
instal.lada i connectada (P - 348)

229,21 3,000 687,63

12 EQ9CFH15 u Subministrament i col.locació de Bastidor, BF 66
Construcció en acer inoxidable.
Potes regulables en alçada.
Esquadres de reforç interior per a dotar al conjunt de major robustesa.
Dimensions: 600 x 600 x 850 mm.

Referència 19004722. Marca Fagor (P - 349)

141,42 2,000 282,84

13 EQ9CFH16 u Subministrament i col.locació d'Aixeta monocomandament, GM-PL-25
E
Aixeta monocomandament de 2 aigües amb palanca llarga. Cartutx
ceràmic. Tub orientable 360º Ø20mm longitud 250mm.

Referència 19011242. Marca Fagor (P - 350)

95,10 3,000 285,30

14 EQ9CFH17 u Subministrament i col.locació de Tub aixeta electrònic, CEL 12 P
Broc giratori electrònic per rentamans.
Caixa d'actuació elèctrica a piles (4 piles AA de 1,5 V no incloses).

Referència 19000414. Marca Fagor (P - 351)

316,98 1,000 316,98

15 EQ9CFH18 u Subministrament i col.locació de Taula, MM 106
Construcció en acer inoxidable.
Sobre de 60 mm. amb reforç antisonoro higiènic i cants arrodonits.
Ampit posterior de 100 mm.
Potes regulables.
Prestatge inferior.
Dimensions: 1.000 x 600 x 850 mm.

Referència 2111832101. Marca Fagor (P - 352)

403,14 1,000 403,14

EUR
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16 EQ9CFH19 u Subministrament i col.locació de Taula freda snack, CMSP 150
Exterior en acer inoxidable, excepte respatller.
Potes regulables en acer inoxidable. Peto posterior de 10 cm.
Interior en acer inoxidable. Fons amb arestes corbes.
Prestatges interiors en acer plastificat, regulables en alçada.
Quadre reixeta giratori, tipus porta.
Portes amb dispositiu automàtic de tancament i fixació d'obertura.
Llum de les portes: 405 mm (ample) x 550 mm (alt)
Taulell amb front corb.
Temperatura de treball: 2, +8 ºc (exterior a 38 ºc).
Compressor hermètic amb condensador ventilat.
Refrigerant: R 134 A.
Refrigeració per tir forçat.
Aïllament de poliuretà injectat, de 50 mm de gruix, sense CFC.
Densitat: 40 kg / m3.
Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini.
Evaporació automàtica de l'aigua de desglaç.
Interruptor general lluminós. Control de temperatura i de desgebre
amb visor digital.
Tensió de treball: 220 V II 50/60 Hz.
Nombre de portes: 2 Dotació: 1 reixeta per porta.
Capacitat: 255 litres.
Potència frigorífica: 250 W.
Dimensions exteriors: 1.492 x 600 x 850 mm

Referència 19029276. Marca Fagor (P - 353)

1.376,03 1,000 1.376,03

17 EQ9CFH20 u Subministrament i col.locació d'Armari de paret, AP 124
Construcció en acer inoxidable.
Equipada amb 2 portes corredisses de doble paret amb aïllament de
poliuretà ecològic, amb una densitat de 40 kg.
i prestatge intermedi.
Facilitat de fixar a la paret mitjançant colis accessibles per l'interior.
Dimensions: 1.200 x 400 x 600 mm.

Referència 19005194. Marca Fagor (P - 354)

575,44 3,000 1.726,32

TOTAL Apartat 01.06.02.02 24.518,94

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 02 Cuina

Apartat 03 Buffet

1 EQ9CFH21 u Subministrament i col.locació de Moble bufet neutre alt per safates,
cuberts i gots
Dimensions: 1.920 x 800 x 920 mm
Construcció en acer inoxidable AISI 304 en acabat polit setinat,
altament higiènic. Estructura del moble metàl·lica.
El sistema de suport o fixació es realitza mitjançant virolles regulables
hexagonals situades als extrems del moble.
Els mobles es lliuren amb una clau per a pujar o baixar aquestes
virolles de fixació, de manera que el moble queda recolzat a terra i les
rodes romanen elevades.
Els laterals estan construïts en MDF (Medium Density Fibreboard) de
16 mm, acabats exteriorment en pintura texturitzada. Els frontals
interiors disposen tots ells d'una reixa d'acer inoxidable que dóna
accés a l'interior del moble, i es troba preparada per allotjar els
elements de control necessaris. Els frontals i els laterals poden
sol·licitar-se amb acabat en diferents colors.

Referència 2724000001FL. Marca Fagor (P - 355)

2.874,73 1,000 2.874,73

2 EQ9CFH22 u Subministrament i col.locació de Dispensador per gots, EB A DV
Fabricat en acer inoxidable.
Suports laterals en perfil quadrat de 40 x 40, acabat en polit brillant.

1.060,68 1,000 1.060,68
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Tres safates inclinades amb límit anti bolcada.
Dimensions: 790 x 600 x 760 mm

Referència 2401100000. Marca Fagor (P - 356)
3 EQ9CFH23 u Subministrament i col.locació de Dispensador coberterts, EB A CP

Fabricat en acer inoxidable.
Suports laterals en perfil quadrat de 40 x 40, acabat en polit brillant.
Proveït de recipients de policarbonat de 150 mm de fons:
1 recipient GN 1/1 i dos GN 1/2 a la part superior
3 recipients GN 1/3 a la part inferior.
Dimensions: 790 x 600 x 760 mm

Referència 2401200000. Marca Fagor (P - 357)

1.384,97 1,000 1.384,97

4 EQ9CFH24 u Subministrament i col.locació de Moble bufet amb vitrina, EB-VF-1
Element de bufet fred d'accés per una cara, amb vitrina expositora
refrigerada oberta pel costat d'accés del client.
Taulell de material polímer homogeni no porós.
Part superior tancada amb vidre temperat corbat.
Laterals en vidre temperat de 8 mm.
Portes del darrere abatibles amb vidre doble amb càmera i
transportador d'aire en policarbonat transparent microperforat.
Enllumenat fluorescent amb protecció.
Cuba aïllada amb fred ventilat, amb capacitat per a 4 cubetes GN 1/1
de 200 mm.
La cuba és regulable en alçada.
Protecció de l'evaporador elevable per a neteja.
Termòstat termòmetre digital i interruptor de posada en marxa.
Unitat frigorífica incorporada. Tensió 230 V 1 + N.
Construcció en acer inoxidable AISI 304 en acabat polit setinat,
altament higiènic. Estructura del moble metàl·lica.
Cada moble bufet disposa d'un joc de quatre rodes giratòries.
El sistema de suport o fixació es realitza mitjançant virolles regulables
hexagonals situades als extrems del moble.
Els mobles es lliuren amb una clau per a pujar o baixar aquestes
virolles de fixació, de manera que el moble queda recolzat a terra i les
rodes romanen elevades.
Els laterals estan construïts en MDF (Medium Density Fibreboard) de
16 mm, acabats exteriorment en pintura texturitzada. Tots els laterals
a la part superior tenen tres orificis per incorporar elements auxiliars:
pantalles, separador de show cooking, bases de connexions
elèctriques, etc. Aquests orificis es lliuren protegits amb taps
embellidors d'acer inoxidable.
Els frontals decoratius són fabricats en MDF de 19 mm, amb aplacat
en laminat d'alta pressió, podent ser desmuntables.
Els frontals interiors disposen tots ells d'una reixa d'acer inoxidable
que dóna accés a l'interior del moble, i es troba preparada per allotjar
els elements de control necessaris. Els frontals i els laterals poden
sol·licitar-se amb acabat en diferents colors.
Refredament de la cuba mitjançant serpentí de coure expansionat en
la cuba. Termòstat termòmetre digital i interruptor de posada en
marxa. Unitat frigorífica incorporada. Tensió elèctrica: 230 V 1 + N
Potència: 1.300 W
Dimensions (alçada amb vitrina): 1.920 x 1.110 x 1.600 mm

Referència 24005001FL. Marca Fagor (P - 358)

11.168,37 1,000 11.168,37

5 EQ9CFH25 u Subministrament i col.locació de Moble bufet calent, EB-CC-1
Element de bufet calent d'accés per una cara.
Taulell de material polímer homogeni no porós.
Cuba incorporada prevista per allotjar 4 recipients GN 1/1 de 150 mm
de profunditat.

Construcció en acer inoxidable AISI 304 en acabat polit setinat,
altament higiènic. Estructura del moble metàl·lica.
Cada moble bufet disposa d'un joc de quatre rodes giratòries.
El sistema de suport o fixació es realitza mitjançant virolles regulables
hexagonals situades als extrems del moble.
Els mobles es lliuren amb una clau per a pujar o baixar aquestes
virolles de fixació, de manera que el moble queda recolzat a terra i les
rodes romanen elevades.

5.765,03 1,000 5.765,03

EUR
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Els laterals estan construïts en MDF (Medium Density Fibreboard) de
16 mm, acabats exteriorment en pintura texturitzada. Tots els laterals
a la part superior tenen tres orificis per incorporar elements auxiliars:
pantalles, separador de show cooking, bases de connexions
elèctriques, etc. Aquests orificis es lliuren protegits amb taps
embellidors d'acer inoxidable.
Els frontals decoratius són fabricats en MDF de 19 mm, amb aplacat
en laminat d'alta pressió, podent ser desmuntables.
Els frontals interiors disposen tots ells d'una reixa d'acer inoxidable
que dóna accés a l'interior del moble, i es troba preparada per allotjar
els elements de control necessaris. Els frontals i els laterals poden
sol·licitar-se amb acabat en diferents colors.

Escalfament de la cuba mitjançant resistències situades a la base de
la cuba, amb protecció mitjançant reixetes perforades d'acer
inoxidable. Termòstat termòmetre digital i interruptor de posada en
marxa. Tensió elèctrica: 230 V 1 + N

Pantalla protectora amb llum i calor mitjançant halògens protegits.
Opció d'instal·lar lleixa portaplatos en un o dos laterals.

Potència: 2.400 W
Dimensions (altura sense pantalla): 1.920 x 1.110 x 920 mm

Referència 24001001FL. Marca Fagor (P - 359)
6 EQ9CFH26 u Subministrament i col.locació de Moble bufet fred, EB-CF-2

Element de bufet fred d'accés per les dues cares.
Taulell de material polímer homogeni no porós.
Cuba incorporada prevista per allotjar 4 recipients GN 1/1 de 150 mm
de profunditat.

Construcció en acer inoxidable AISI 304 en acabat polit setinat,
altament higiènic. Estructura del moble metàl·lica.
Cada moble bufet disposa d'un joc de quatre rodes giratòries.
El sistema de suport o fixació es realitza mitjançant virolles regulables
hexagonals situades als extrems del moble.
Els mobles es lliuren amb una clau per a pujar o baixar aquestes
virolles de fixació, de manera que el moble queda recolzat a terra i les
rodes romanen elevades.
Els laterals estan construïts en MDF (Medium Density Fibreboard) de
16 mm, acabats exteriorment en pintura texturitzada. Tots els laterals
a la part superior tenen tres orificis per incorporar elements auxiliars:
pantalles, separador de show cooking, bases de connexions
elèctriques, etc. Aquests orificis es lliuren protegits amb taps
embellidors d'acer inoxidable.
Els frontals decoratius són fabricats en MDF de 19 mm, amb aplacat
en laminat d'alta pressió, podent ser desmuntables.
Els frontals interiors disposen tots ells d'una reixa d'acer inoxidable
que dóna accés a l'interior del moble, i es troba preparada per allotjar
els elements de control necessaris. Els frontals i els laterals poden
sol·licitar-se amb acabat en diferents colors.

Refredament de la cuba mitjançant serpentí de coure expansionat en
la cuba. Termòstat termòmetre digital i interruptor de posada en
marxa. Unitat frigorífica incorporada.
Tensió elèctrica: 230 V 1 + N

Pantalla protectora amb llum.
Opció d'instal·lar lleixa portaplatos en un o dos laterals.

Potència: 250 W
Dimensions (altura sense pantalla): 1.920 x 1.330 x 920 mm

Referència 24003011FL. Marca Fagor (P - 360)

6.204,74 2,000 12.409,48

7 EQ9CFH27 u Subministrament i col.locació de Moble bufet caixa, EB-MC
Element de bufet neutre, moble caixa.
Taulell de material polímer homogeni no porós.

3.164,95 1,000 3.164,95
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Construcció en acer inoxidable AISI 304 en acabat polit setinat,
altament higiènic. Estructura del moble metàl·lica.
Cada moble bufet disposa d'un joc de quatre rodes giratòries.
El sistema de suport o fixació es realitza mitjançant virolles regulables
hexagonals situades als extrems del moble.
Els mobles es lliuren amb una clau per a pujar o baixar aquestes
virolles de fixació, de manera que el moble queda recolzat a terra i les
rodes romanen elevades.
Els laterals estan construïts en MDF (Medium Density Fibreboard) de
16 mm, acabats exteriorment en pintura texturitzada. Tots els laterals
a la part superior tenen tres orificis per incorporar elements auxiliars:
pantalles, separador de show cooking, bases de connexions
elèctriques, etc. Aquests orificis es lliuren protegits amb taps
embellidors d'acer inoxidable.
Els frontals decoratius són fabricats en MDF de 19 mm, amb aplacat
en laminat d'alta pressió, podent ser desmuntables.
Els frontals interiors disposen tots ells d'una reixa d'acer inoxidable
que dóna accés a l'interior del moble, i es troba preparada per allotjar
els elements de control necessaris. Els frontals i els laterals poden
sol·licitar-se amb acabat en diferents colors.

Moble caixa amb allotjament per a la màquina de cobrament i amb
calaix amb tancament de clau.

Dimensions: 1.920 x 1.110 x 920 mm

Referència 24006001FL. Marca Fagor (P - 361)
8 EQ9CFH28 u Subministrament i col.locació de Carro per safates, CBC-12

Construcció en acer inoxidable.
Capacitat: 12 safates d'ample 350 mm. fins a 425 mm. i 530 de llarg.
Proveït de 4 rodes giratòries de Ø 125 mm. 2 d'elles amb fre. A
cadascuna de les rodes se li incorpora un para-xocs de goma especial
no marcante.
Incorpora 12 parells de guies de vareta d'acer inoxidable amb una
distància de 115 mm. entre elles.
Al costat oposat al d'introducció de les safates existeixen 4 varetes en
magnificència del carro que actuen com a límit per evitar la caiguda de
les safates.
Dimensions: 584 x 760 x 1.700 mm.

Referència 19005051. Marca Fagor (P - 362)

524,25 3,000 1.572,75

9 EQ9CFH29 u Subministrament de Safata per autoservei, BCAF-G
Safata de polipropilè alimentari.
Superfície especial anti ratllat
Color gris.
Dimensions: 450 x 350 mm.

Referència 2112066133. Marca Fagor (P - 363)

9,59 100,000 959,00

10 EQ9CFH30 u Subministrament i col.locació de Moble bufet neutre alt, EB-NA-1

Element de bufet neutre d'accés per una cara.
Taulell de material polímer homogeni no porós.

Construcció en acer inoxidable AISI 304 en acabat polit setinat,
altament higiènic. Estructura del moble metàl·lica.
Cada moble bufet disposa d'un joc de quatre rodes giratòries.
El sistema de suport o fixació es realitza mitjançant virolles regulables
hexagonals situades als extrems del moble.
Els mobles es lliuren amb una clau per a pujar o baixar aquestes
virolles de fixació, de manera que el moble queda recolzat a terra i les
rodes romanen elevades.
Els laterals estan construïts en MDF (Medium Density Fibreboard) de
16 mm, acabats exteriorment en pintura texturitzada. Tots els laterals
a la part superior tenen tres orificis per incorporar elements auxiliars:
pantalles, separador de show cooking, bases de connexions
elèctriques, etc. Aquests orificis es lliuren protegits amb taps
embellidors d'acer inoxidable.
Els frontals decoratius són fabricats en MDF de 19 mm, amb aplacat
en laminat d'alta pressió, podent ser desmuntables.

3.204,78 1,000 3.204,78

EUR
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Els frontals interiors disposen tots ells d'una reixa d'acer inoxidable
que dóna accés a l'interior del moble, i es troba preparada per allotjar
els elements de control necessaris. Els frontals i els laterals poden
sol·licitar-se amb acabat en diferents colors.

Opció d'instal·lar lleixa portaplatos en un o dos laterals, i pantalla
protectora amb llum.

Taulell situada a 850 mm.
Dimensions: 1.920 x 1.110 x 920 mm

Referència 24000001FL. Marca Fagor (P - 364)
11 EQ9CFH31 u Subministrament i col.locació de Cafetera de filtre ràpid, B-5

Construcció en acer inox 18/10.
Control termostàtic de la temperatura, aixeta antidegoteig. Dosificació
regulable amb exactitud mitjançant dispositiu situat a la part posterior.
Es compon d'una columna proveïdora d'aigua i de dos recipients
isotèrmics mòbils per al cafè filtrat.
Producció 30 litres / hora.
Reserva 10 litres.
Alimentació: Trifàsica 230/400 V.
Potència 3.165 W.
Dimensions: 620x395x745 mm.

Referència 2606580005. Marca Fagor (P - 365)

2.398,31 0,000 0,00

12 EQ9CFH32 u Subministrament i col.locació de Termo de llet, TM-10
Termo escalfador al bany maria.
Construcció en acer inoxidable.
Aixeta hermètic anti degoteig.
Desmuntable per facilitar la seva neteja.
Capacitat 10 litres.
Potència 1.500 W.
Alimentació: Monofàsica 230 V 50/60 Hz
Dimensions: 305 x 455 x 305 mm.

Referència 2751109043. Marca Fagor (P - 366)

430,11 1,000 430,11

13 EQ51MO01 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 314)

199,85 8,855 1.769,67

14 EQ5ZMO01 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, tipus
Silestone o equivalent, amb el cantell polit, de forma circular, per a
encastar aparells sanitaris (P - 325)

161,07 2,000 322,14

TOTAL Apartat 01.06.02.03 46.086,66

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 02 Cuina

Apartat 04 Rentat

1 EQ9CFH37 u Subministrament i col.locació de Galleda d'escombraries, CUVP-105
Construït en acer inoxidable.
Proveït de tapa amb nansa. Model amb pedal.
Para-xocs de goma no marcante en tot el perímetre de la galleda.
Incorporen 4 rodes giratòries insonoritzants.
Capacitat: 105 litres.
Dimensions: Ø 460 x 740 mm.

Referència 19005695. Marca Fagor (P - 371)

276,34 1,000 276,34

2 EQ9CFH38 u Subministrament i col.locació de Prestatge modular de polietilè, S-104
Prestatge desmuntable en polietilè alimentari.
Superfície ranurada.
Color blau.

36,89 4,000 147,56
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Dimensions: 1.000 x 400 mm.
Referència 2112253105. Marca Fagor (P - 372)

3 EQ9CFH01 u Suport prestatgeria de peu, de 400x1750 cm, amb 4 nivells,
d'estructura d'alumini, ref. 19004520 de Fagor o equivalent, muntada i
instal.lada (P - 335)

52,09 2,000 104,18

4 EQ9CFH33 u Subministrament i col.locació de Taula entrada rentaplats a mida
Construcció en acer inoxidable.
Proveïda d'orifici desembarassament, pica amb bordó i ampit
posterior.
Dimensions: 2.000 x 700 x 850 mm

Referència 2719030625. Marca Fagor (P - 367)

1.497,92 1,000 1.497,92

5 EQ9CFH34 u Subministrament i col.locació d'Aixeta GD2C E
Especialment dissenyats per a instal·lacions en cuines professionals
amb els requisits més exigents.
Proveïts de moll d'acer inoxidable i equipats amb flexible especial per
resistir l'alta temperatura i pressió de l'aigua.
La dutxa de disseny ergonòmic, incorpora dispositiu de regulació del
cabal, amb anell clip per al seu ús en continu, i inclou vàlvula anti
retorn.
Bany de crom d'alta densitat en totes les peces.
Incorporen tirantets flexibles per a la connexió a la xarxa i els
accessoris necessaris per a la seva fixació.

Referència 19010881. Marca Fagor (P - 368)

211,57 1,000 211,57

6 EQ9CFH35 u Subministrament i col.locació de Rentavaixelles, CO-170

Rentaplats de capota Generació EVO Concept.
Producció horària: 65 cistelles / h (1.170 plats / h).
Alçada útil: 440 mm. Admet safates GN 1/1.
Cicles fixos de rentat de 55 ´´´´ 75 ´´´´ i 120 ''.

Construcció en acer inoxidable.
Capota compensada amb sistema de nansa i moll.
Doble sistema de rentat i aclarit giratoris, superior i inferior, en acer
inoxidable AISI 304.
Safates filtre d'acer inox. AISI 304 en la cuba de rentat.
Dos motobombes de rentat de 600 W.
Cuba arrodonida per facilitar la neteja i desguàs.
Resistències blindades d'acer inoxidable a la cuba de rentat i calderí
d'esbandida.
Resistència a cuba de 4,5 kW.
Capacitat de la cuba: 34 litres.
Resistència al calderí: 12 kW.
Capacitat del tambor: 9 litres.
Consum d'aigua: 2,4 litres / cicle.
Control termostàtic de les temperatures (rentat, 60 ºC, i aclarit, 90 ºC).
Termòstat de seguretat.
Micro magnètic de seguretat per a obertura de la capota.
Dosificador de abrillantador incorporat.
Proveït de vàlvula antiretorn.
Protecció antihumitat IPX4.

Potència total: 17,70 kW
Dimensions: 658 x 756 x 1.540 mm.

Dotació cistelles: 1xCT 10, 1xCP 16/18 i 8 gobelets

Referència 19017154. Marca Fagor (P - 369)

3.751,81 1,000 3.751,81

7 EQ9CFH36 u Subministrament i col.locació de Taula dreta per rentavaixelles de
capota, MP-620-1
Construcció en acer inoxidable.
Meseta d'entrada / sortida.
Proveïda de ampit posterior.
Proveïda de prestatge inferior.
Dimensions: 620 x 770 x 880 mm

Referència 19020987. Marca Fagor (P - 370)

181,50 1,000 181,50

EUR
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TOTAL Apartat 01.06.02.04 6.170,88

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 03 Arxius compactes

1 EQ72FH01 u Subministre i col.locacio d'arxiu compacte, format per 9 armaris (1 fixe
senzill, 7 mobils dobles i 1 mobil doble de tancament, amb portes
correderes). Tipus d'accionament: volant amb sistema de triple
reducció d'esforços. Caracteristiques principals dels prestatges:
cantells roms i ales plegades, evitant arestes i cantells tallants. Omega
central soldada de reforç en tots els prestatges de 1.350 mm de
longitut i en tots els prestatges de 480 mm de fons. Ala trasera
retenidora de 30mm. Amb sistema de seguretat contra la volcada i
contra el descarrilament a cada base mobil. Rail encastat a paviment
tecnic, tapajuntes de cautxo frontal, tancament exteriors de xapa a tota
la part frontal, laterals i traseras, tancament en xapa fixe contra paret,
xapes de fons en els moduls dobles per separar cares d'armaris, pany
de seguretat a cada arxiu mobil, xapa d'acer AP2 desengraixada,
fosfatada i positivada, gruix de xapa 0,8/1,5 i 3 mm, tipus de pintura
epoxy poliester en pols asecada al forn a 220º, gruix de pintura de 90
a 120 micras, coixinets tipus ZZ a doble bola d'engreix permanent,
amb possibilitat d'automatitzar la instal.lacio, certificat ISO 9001 i
certificat ISO 14001.

Alçada dels armaris: 2.425 mm
Nivells d'arxiu en alçada: 7 nivells de carrega mes sostre
distancia entre prestatges: 325 mm
Mesura de l'ala baixa del prestatge: 30 mm
Llum util del forat entre prestatges: 295 mm
Longitut dels armaris mobils: 3.446 mm (+100 mm de volant)
Longitut dels armaris fixes: 3.446 mm
Numero de moduls per armari: 3 moduls de 1.100 mm
Ample de passadis operatiu: 989 mm
Ample de passadis principal: 1.068 mm
Capacitat en ml per arxiu util (prestatge): 392,70 ml utils d'arxiu
Capacitat total caixes d'arxiu de 116 mm d'ample: 3.213 caixes
Pes de la instal.lacio en buit: 3.380 kg
Pes estimat per caixa: 4 kg/caixa
Pes total de la instal.lacio a plena carrega: 16.232 kg
Superficie en m2 de la instal.lacio: 24,16 m2
Carrega sobre el paviment a plena carrega: 671,85 kg/m2
Numero de rodes per base mobil: 8 rodes (rodes en cada pati per
repartiment de carrega)
Tipus de roda: 4 rodes de traccio i 4 de rodadura lliure
Numero de rails: 4 rails (un sota de cada pati per repartiment de
carrega) 1 motriu antivolcada, 1 guia antidescarrilament, 1 rodadura i 1
rodadura antivolcada
Resistencia d'una base mobil: 12.000 kg (1.500 kg roda x 8 rodes)
Portes correderes de tancament: tres jocs amb pany individual
8 panys electronics amb panell numeric al frontal dels arxius

(P - 329)

12.558,21 4,000 50.232,84

2 EQ72FH02 u Subministre i col.locacio d'arxiu compacte, format per 7 armaris (1 fixe
senzill, 5 mobils dobles i 1 mobil senzill de tancament, amb portes
correderes). Tipus d'accionament: volant amb sistema de triple
reducció d'esforços. Caracteristiques principals dels prestatges:
cantells roms i ales plegades, evitant arestes i cantells tallants. Omega
central soldada de reforç en tots els prestatges de 1.350 mm de
longitut i en tots els prestatges de 480 mm de fons. Ala trasera
retenidora de 30mm. Amb sistema de seguretat contra la volcada i
contra el descarrilament a cada base mobil. Rail encastat a paviment
tecnic, tapajuntes de cautxo frontal, tancament exteriors de xapa a tota
la part frontal, laterals i traseras, tancament en xapa fixe contra paret,
xapes de fons en els moduls dobles per separar cares d'armaris, pany

7.987,15 1,000 7.987,15
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de seguretat a cada arxiu mobil, xapa d'acer AP2 desengraixada,
fosfatada i positivada, gruix de xapa 0,8/1,5 i 3 mm, tipus de pintura
epoxy poliester en pols asecada al forn a 220º, gruix de pintura de 90
a 120 micras, coixinets tipus ZZ a doble bola d'engreix permanent,
amb possibilitat d'automatitzar la instal.lacio, certificat ISO 9001 i
certificat ISO 14001.

Alçada dels armaris: 2.425 mm
Nivells d'arxiu en alçada: 7 nivells de carrega mes sostre
distancia entre prestatges: 325 mm
Mesura de l'ala baixa del prestatge: 30 mm
Llum util del forat entre prestatges: 295 mm
Longitut dels armaris mobils: 3.896 mm (+100 mm de volant)
Longitut dels armaris fixes: 3.896 mm
Numero de moduls per armari: 3 moduls (2 de 1.200 mm i 1 de 1.350
mm)
Ample de passadis operatiu: 1.187 mm
Ample de passadis principal: 1.274 mm
Capacitat en ml per arxiu util (prestatge): 302,40 ml utils d'arxiu
Capacitat total caixes d'arxiu de 116 mm d'ample: 2.604 caixes
Pes de la instal.lacio en buit: 2.710 kg
Pes estimat per caixa: 4 kg/caixa
Pes total de la instal.lacio a plena carrega: 13.126 kg
Superficie en m2 de la instal.lacio: 19,53 m2
Carrega sobre el paviment a plena carrega: 672,09 kg/m2
Numero de rodes per base mobil: 6 rodes
Tipus de roda: 3 rodes de traccio i 3 de rodadura lliure
Numero de rails: 3 rails (un sota de cada pati per repartiment de
carrega) 1 motriu antivolcada, 1 guia antidescarrilament, 1 rodadura
antivolcada
Resistencia d'una base mobil: 9.000 kg (1.500 kg roda x 6 rodes)
Portes correderes de tancament: tres jocs amb pany individual (P -
330)

3 EQ72FH03 u Subministre i col.locacio d'arxiu compacte, format per 7 armaris (1 fixe
senzill de 650 mm de fons, 5 mobils dobles i 1 mobil senzill de
tancament, amb portes correderes). Tipus d'accionament: volant amb
sistema de triple reducció d'esforços. Caracteristiques principals dels
prestatges: cantells roms i ales plegades, evitant arestes i cantells
tallants. Omega central soldada de reforç en tots els prestatges de
1.350 mm de longitut i en tots els prestatges de 480 mm de fons. Ala
trasera retenidora de 30mm. Amb sistema de seguretat contra la
volcada i contra el descarrilament a cada base mobil. Rail encastat a
paviment tecnic, tapajuntes de cautxo frontal, tancament exteriors de
xapa a tota la part frontal, laterals i traseras, tancament en xapa fixe
contra paret, xapes de fons en els moduls dobles per separar cares
d'armaris, pany de seguretat a cada arxiu mobil, xapa d'acer AP2
desengraixada, fosfatada i positivada, gruix de xapa 0,8/1,5 i 3 mm,
tipus de pintura epoxy poliester en pols asecada al forn a 220º, gruix
de pintura de 90 a 120 micras, coixinets tipus ZZ a doble bola
d'engreix permanent, amb possibilitat d'automatitzar la instal.lacio,
certificat ISO 9001 i certificat ISO 14001.

Alçada dels armaris: 2.425 mm
Nivells d'arxiu en alçada: 7 nivells de carrega mes sostre
Distancia entre prestatges: 325 mm
Mesura de l'ala baixa del prestatge: 30 mm
Llum util del forat entre prestatges: 295 mm
Longitut dels armaris mobils: 3.896 mm (+100 mm de volant)
Longitut dels armaris fixes: 3.896 mm
Numero de moduls per armari: 3 moduls (2 de 1.200 mm i 1 de 1.350
mm)
Ample de passadis operatiu: 920 mm
Ample de passadis principal: 1.274 mm
Capacitat en ml per arxiu util (prestatge): 307,65 ml utils d'arxiu
Capacitat total caixes d'arxiu de 116 mm d'ample: 2.541 caixes
Pes de la instal.lacio en buit: 2.675 kg
Pes estimat per caixa: 4 kg/caixa
Pes total de la instal.lacio a plena carrega: 12.839 kg
Superficie en m2 de la instal.lacio: 17,96 m2

7.817,27 1,000 7.817,27

EUR
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Carrega sobre el paviment a plena carrega: 714,87 kg/m2
Numero de rodes per base mobil: 6 rodes
Tipus de roda: 3 rodes de traccio i 3 de rodadura lliure
Numero de rails: 3 rails (un sota de cada pati per repartiment de
carrega) 1 motriu antivolcada, 1 guia antidescarrilament, 1 rodadura
antivolcada
Resistencia d'una base mobil: 9.000 kg (1.500 kg roda x 6 rodes)
Portes correderes de tancament: tres jocs amb pany individual
(P - 331)

4 EQ72FH04 u Subministre i col.locacio d'arxiu compacte, format per 8 armaris (1 fixe
senzill de 650 mm de fons, 6 mobils dobles i 1 mobil senzill de
tancament, amb portes correderes). Tipus d'accionament: volant amb
sistema de triple reducció d'esforços. Caracteristiques principals dels
prestatges: cantells roms i ales plegades, evitant arestes i cantells
tallants. Omega central soldada de reforç en tots els prestatges de
1.350 mm de longitut i en tots els prestatges de 480 mm de fons. Ala
trasera retenidora de 30mm. Amb sistema de seguretat contra la
volcada i contra el descarrilament a cada base mobil. Rail encastat a
paviment tecnic, tapajuntes de cautxo frontal, tancament exteriors de
xapa a tota la part frontal, laterals i traseras, tancament en xapa fixe
contra paret, xapes de fons en els moduls dobles per separar cares
d'armaris, pany de seguretat a cada arxiu mobil, xapa d'acer AP2
desengraixada, fosfatada i positivada, gruix de xapa 0,8/1,5 i 3 mm,
tipus de pintura epoxy poliester en pols asecada al forn a 220º, gruix
de pintura de 90 a 120 micras, coixinets tipus ZZ a doble bola
d'engreix permanent, amb possibilitat d'automatitzar la instal.lacio,
certificat ISO 9001 i certificat ISO 14001.

Alçada dels armaris: 2.425 mm
Nivells d'arxiu en alçada: 7 nivells de carrega mes sostre
Distancia entre prestatges: 325 mm
Mesura de l'ala baixa del prestatge: 30 mm
Llum util del forat entre prestatges: 295 mm
Longitut dels armaris mobils: 2.536 mm (+100 mm de volant)
Longitut dels armaris fixes: 2.536 mm
Numero de moduls per armari: 2 moduls (2 de 1.200 mm)
Ample de passadis operatiu: 866 mm
Ample de passadis principal: 1.534 mm
Capacitat en ml per arxiu util (prestatge): 235,20 ml utils d'arxiu
Capacitat total caixes d'arxiu de 116 mm d'ample: 1.960 caixes
Pes de la instal.lacio en buit: 2.095 kg
Pes estimat per caixa: 4 kg/caixa
Pes total de la instal.lacio a plena carrega: 9.935 kg
Superficie en m2 de la instal.lacio: 14,78 m2
Carrega sobre el paviment a plena carrega: 672,19 kg/m2
Numero de rodes per base mobil: 4 rodes
Tipus de roda: 2 rodes de traccio i 2 de rodadura lliure
Numero de rails: 2 rails (un sota de cada pati per repartiment de
carrega) 1 motriu antivolcada i 1 rodadura antivolcada
Resistencia d'una base mobil: 6.000 kg (1.500 kg roda x 4 rodes)
Portes correderes de tancament: tres jocs amb pany individual
(P - 332)

6.620,87 1,000 6.620,87

5 EQ72FH05 u Subministre i col.locacio d'arxiu compacte, format per 8 armaris (1 fixe
senzill, 6 mobils dobles i 1 mobil senzill de tancament, amb portes
correderes). Tipus d'accionament: volant amb sistema de triple
reducció d'esforços. Caracteristiques principals dels prestatges:
cantells roms i ales plegades, evitant arestes i cantells tallants. Omega
central soldada de reforç en tots els prestatges de 1.350 mm de
longitut i en tots els prestatges de 480 mm de fons. Ala trasera
retenidora de 30mm. Amb sistema de seguretat contra la volcada i
contra el descarrilament a cada base mobil. Rail encastat a paviment
tecnic, tapajuntes de cautxo frontal, tancament exteriors de xapa a tota
la part frontal, laterals i traseras, tancament en xapa fixe contra paret,
xapes de fons en els moduls dobles per separar cares d'armaris, pany
de seguretat a cada arxiu mobil, xapa d'acer AP2 desengraixada,
fosfatada i positivada, gruix de xapa 0,8/1,5 i 3 mm, tipus de pintura
epoxy poliester en pols asecada al forn a 220º, gruix de pintura de 90
a 120 micras, coixinets tipus ZZ a doble bola d'engreix permanent,
amb possibilitat d'automatitzar la instal.lacio, certificat ISO 9001 i

7.019,95 1,000 7.019,95
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certificat ISO 14001.

Alçada dels armaris: 2.425 mm
Nivells d'arxiu en alçada: 7 nivells de carrega mes sostre
distancia entre prestatges: 325 mm
Mesura de l'ala baixa del prestatge: 30 mm
Llum util del forat entre prestatges: 295 mm
Longitut dels armaris mobils: 2.836 mm (+100 mm de volant)
Longitut dels armaris fixes: 2.836 mm
Numero de moduls per armari: 2 moduls (2 de 1.350 mm)
Ample de passadis operatiu: 891 mm
Ample de passadis principal: 1.234 mm
Capacitat en ml per arxiu util (prestatge): 264,60 ml utils d'arxiu
Capacitat total caixes d'arxiu de 116 mm d'ample: 2.156 caixes
Pes de la instal.lacio en buit: 2.225 kg
Pes estimat per caixa: 4 kg/caixa
Pes total de la instal.lacio a plena carrega: 10.849 kg
Superficie en m2 de la instal.lacio: 17,92 m2
Carrega sobre el paviment a plena carrega: 605,41 kg/m2
Numero de rodes per base mobil: 4 rodes
Tipus de roda: 2 rodes de traccio i 2 de rodadura lliure
Numero de rails: 2 rails (un sota de cada pati per repartiment de
carrega) 1 motriu antivolcada i 1 guia antivolcada
Resistencia d'una base mobil: 6.000 kg (1.500 kg roda x 4 rodes)
Portes correderes de tancament: tres jocs amb pany individual (P -
333)

6 EQ72FH06 u Subministre i col.locacio d'arxiu compacte, format per 9 armaris (1 fixe
senzill, 7 mobils dobles i 1 mobil senzill de tancament, amb portes
correderes). Tipus d'accionament: volant amb sistema de triple
reducció d'esforços. Caracteristiques principals dels prestatges:
cantells roms i ales plegades, evitant arestes i cantells tallants. Omega
central soldada de reforç en tots els prestatges de 1.350 mm de
longitut i en tots els prestatges de 480 mm de fons. Ala trasera
retenidora de 30mm. Amb sistema de seguretat contra la volcada i
contra el descarrilament a cada base mobil. Rail encastat a paviment
tecnic, tapajuntes de cautxo frontal, tancament exteriors de xapa a tota
la part frontal, laterals i traseras, tancament en xapa fixe contra paret,
xapes de fons en els moduls dobles per separar cares d'armaris, pany
de seguretat a cada arxiu mobil, xapa d'acer AP2 desengraixada,
fosfatada i positivada, gruix de xapa 0,8/1,5 i 3 mm, tipus de pintura
epoxy poliester en pols asecada al forn a 220º, gruix de pintura de 90
a 120 micras, coixinets tipus ZZ a doble bola d'engreix permanent,
amb possibilitat d'automatitzar la instal.lacio, certificat ISO 9001 i
certificat ISO 14001.

Alçada dels armaris: 2.425 mm
Nivells d'arxiu en alçada: 7 nivells de carrega mes sostre
distancia entre prestatges: 325 mm
Mesura de l'ala baixa del prestatge: 30 mm
Llum util del forat entre prestatges: 295 mm
Longitut dels armaris mobils: 2.536 mm (+100 mm de volant)
Longitut dels armaris fixes: 2.536 mm
Numero de moduls per armari: 2 moduls (2 de 1.200 mm)
Ample de passadis operatiu: 1.180 mm
Ample de passadis principal: 1.534 mm
Capacitat en ml per arxiu util (prestatge): 268,80 ml utils d'arxiu
Capacitat total caixes d'arxiu de 116 mm d'ample: 2.240 caixes
Pes de la instal.lacio en buit: 2.345 kg
Pes estimat per caixa: 4 kg/caixa
Pes total de la instal.lacio a plena carrega: 11.305 kg
Superficie en m2 de la instal.lacio: 18,83 m2
Carrega sobre el paviment a plena carrega: 600,37 kg/m2
Numero de rodes per base mobil: 4 rodes
Tipus de roda: 2 rodes de traccio i 2 de rodadura lliure
Numero de rails: 2 rails (un sota de cada pati per repartiment de
carrega) 1 motriu antivolcada, 1 guia antidescarrilament, 1 rodadura
antivolcada
Resistencia d'una base mobil: 6.000 kg (1.500 kg roda x 4 rodes)
Portes correderes de tancament: tres jocs amb pany individual (P -

7.531,99 2,000 15.063,98
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334)

TOTAL Subcapítol 01.06.03 94.742,06

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 04 Zona pausa/cafè

1 EQ71FH01 u Moble office, incloent encimera silestone, moble inferior i superior,
nevera baixa, aigüera simple amb aixeta monocomandament, acabat
laminat, segons plànol documentació gràfica (P - 326)

4.558,49 5,000 22.792,45

2 EQ71FH02 u Moble office, incloent encimera silestone, moble inferior i superior,
nevera baixa, dos aigüeres dobles amb aixetes monocomandament,
acabat laminat, segons plànol documentació gràfica (P - 327)

13.090,55 1,000 13.090,55

TOTAL Subcapítol 01.06.04 35.883,00

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 05 Servei Mèdic

1 EQ71FH04 u Subministre i col.locació de moble baix per servei mèdic, en melamina,
amb encimera en Krion, aigüera simple amb aixeta adaptada per
serveis mèdics.

(P - 328)

1.446,94 1,000 1.446,94

TOTAL Subcapítol 01.06.05 1.446,94

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol 06 Equipament

Subcapítol 06 Senyalització emergència

1 EMSBFH01 u Subministrament i col·locació de rètol senyalització recorregut
d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm de
panell d'alumini de 2 mm de gruix pintat a un color i secat al forn,
incloent adhesiu fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 279)

19,79 49,000 969,71

2 EMSBFH02 u Subministrament i col·locació de rètol senyalització recorregut
d'evacuació a sortida emergència, dues cares, rectangular, de
320x160 mm de panell d'alumini de 2 mm de gruix pintat a un color i
secat al forn, incloent adhesius fotoluminiscents a dues cares
categoria B segons UNE 23035-4, suspesa de parament horitzontal (P
- 280)

21,28 63,000 1.340,64

3 EMSBFH03 u Subministrament i col·locació rètol senyalització de protecció contra
incendis, quadrat de 210x210 mm de panell d'alumini de 2 mm de
gruix pintat a un color i secat al forn, incloent adhesiu fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 281)

13,83 107,000 1.479,81

TOTAL Subcapítol 01.06.06 3.790,16

Obra 01 ECO-15219_M1
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Capítol GR Gestió de residus

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 471)

4,70 214,243 1.006,94

2 K2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 472)

23,94 214,243 5.128,98

TOTAL Capítol 01.GR 6.135,92

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol SS Seguretat i Salut

Subcapítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 375)

5,62 40,000 224,80

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 376)

24,14 4,000 96,56

3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 377)

11,12 19,000 211,28

4 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P -
378)

25,14 6,000 150,84

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 379)

5,67 6,000 34,02

6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 380)

4,77 4,000 19,08

7 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 381)

5,84 4,000 23,36

8 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 382)

7,75 4,000 31,00

9 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 383)

6,83 6,000 40,98

10 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 384)

12,12 4,000 48,48

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 385)

0,21 175,000 36,75

12 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 386)

18,06 18,000 325,08

13 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 387)

1,54 14,000 21,56
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14 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 388)

12,70 14,000 177,80

15 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 389)

11,54 14,000 161,56

16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 390)

0,94 35,000 32,90

17 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 391)

2,65 33,000 87,45

18 H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per
a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat,
regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l
a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació (P - 392)

1.230,11 2,000 2.460,22

19 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit,
homologat segons UNE-EN 137 (P - 393)

897,79 2,000 1.795,58

20 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
394)

2,28 137,000 312,36

21 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 395)

10,58 137,000 1.449,46

22 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 396)

6,41 139,000 890,99

23 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 397)

5,36 205,000 1.098,80

24 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 398)

2,62 139,000 364,18

25 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 399)

6,68 137,000 915,16

26 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 400)

20,25 23,000 465,75

27 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 401)

38,28 23,000 880,44

28 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P -
402)

5,53 18,000 99,54

29 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 403)

15,89 35,000 556,15

30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 404)

57,61 18,000 1.036,98

31 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 405)

5,97 35,000 208,95

32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 406)

22,35 18,000 402,30
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33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 407)

25,18 35,000 881,30

34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 408)

25,80 18,000 464,40

35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 409)

2,29 35,000 80,15

36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 410) 13,66 18,000 245,88
37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 411)

51,34 11,000 564,74

38 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 412)

544,16 11,000 5.985,76

39 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 413)

253,54 11,000 2.788,94

40 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 414)

29,55 7,000 206,85

41 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 415)

21,48 18,000 386,64

42 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 416)

87,83 4,000 351,32

43 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 417) 21,03 35,000 736,05
44 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 418)

17,48 18,000 314,64

45 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 419)

15,96 18,000 287,28

46 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 420)

15,96 18,000 287,28

47 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 421)

15,01 18,000 270,18
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48 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 422)

6,02 18,000 108,36

49 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
423)

6,02 18,000 108,36

50 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 424) 2,12 18,000 38,16
51 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 425) 12,16 18,000 218,88
52 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 426)
16,64 18,000 299,52

53 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 427)

28,39 2,000 56,78

54 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
428)

4,31 18,000 77,58

55 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 429)

13,42 4,000 53,68

56 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 430)

46,89 4,000 187,56

57 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 431)

12,58 18,000 226,44

58 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 432)

16,95 2,000 33,90

TOTAL Subcapítol 01.SS.01 29.920,99

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol SS Seguretat i Salut

Subcapítol 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 433)

219,65 1,000 219,65

2 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura
amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P - 434)

386,63 1,000 386,63

3 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 435)

1,71 150,000 256,50

4 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 437)

157,50 8,000 1.260,00

5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 438)

33,17 8,000 265,36

6 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 439)

27,64 8,000 221,12

7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 440)

32,18 8,000 257,44
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8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 441)

26,64 8,000 213,12

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu (MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 442)

5,24 4,000 20,96

10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 443)

40,93 8,000 327,44

11 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 444)

30,01 8,000 240,08

12 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 446)

44,39 8,000 355,12

TOTAL Subcapítol 01.SS.03 4.023,42

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol SS Seguretat i Salut

Subcapítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 445)

5,28 12,000 63,36

2 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 448)

880,73 3,000 2.642,19

3 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 447)

44,42 11,000 488,62

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 451)

135,92 21,000 2.854,32

5 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial , per a 4 usos (P - 450)

817,55 5,000 4.087,75

6 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 449)

44,42 21,000 932,82

7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 452)

54,38 41,000 2.229,58

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 453)

15,83 14,000 221,62

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 51

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 454)

23,94 9,000 215,46

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 455)

17,91 7,000 125,37

11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 456)

28,44 5,000 142,20

12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 457)

107,43 1,000 107,43

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 458)

55,19 1,000 55,19

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 459)

85,73 5,000 428,65

15 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 460)

52,16 1,000 52,16

16 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
461)

1,82 5,000 9,10

TOTAL Subcapítol 01.SS.04 14.655,82

Obra 01 ECO-15219_M1

Capítol SS Seguretat i Salut

Subcapítol 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
436)

19,01 69,000 1.311,69

TOTAL Subcapítol 01.SS.05 1.311,69

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.05.05.01.01  Treballs previs 8.235,35
Titol 5 01.05.05.01.02  Circuits frigorifics 19.123,35
Titol 5 01.05.05.01.03  Linies electricas 1.062,60
Titol 5 01.05.05.01.04  Sanejament 2.309,55
Titol 5 01.05.05.01.05  Unitats 133.229,26
Titol 5 01.05.05.01.06  Difusio 78.377,36
Titol 5 01.05.05.01.07  Control 13.998,36
Titol 5 01.05.05.01.08  Posta en marxa 3.411,82
Titol 5 01.05.05.01.09  Sala Tècnica Principal 26.233,93
Titol 5 01.05.05.01.10  Sales Tècniques 30.259,36
Apartat 01.05.05.01  Climatització 316.240,94
Titol 5 01.05.08.01.01  Instal.lació electrica 130.029,71
Titol 5 01.05.08.01.02  Quadres i subquadres 39.308,02
Titol 5 01.05.08.01.03  Canalitzacions 34.867,60
Titol 5 01.05.08.01.04  Mecanismes 122.380,86
Apartat 01.05.08.01  Instal.lacions elèctriques 326.586,19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

642.827,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.02.02.01  Estructura de fomrigó 1.676,91
Apartat 01.02.02.02  Estructura d'acer 10.762,43
Subcapítol 01.02.02  Estructura 12.439,34
Apartat 01.03.03.02  Obertures 260.789,90
Subcapítol 01.03.03  Façanes 260.789,90
Apartat 01.04.01.01  Parets, envans i elements divisoris 346.630,55
Apartat 01.04.01.02  Fusteria interior 92.483,35
Apartat 01.04.01.03  Elements de protecció i serralleria 0,00
Apartat 01.04.01.04  Acabats interiors 65.816,92
Subcapítol 01.04.01  Compartimentació interior vertical 504.930,82
Apartat 01.04.02.01  Sostres, terres flotants, cel rasos 117.597,47
Apartat 01.04.02.04  Acabats interiors 202.798,60
Subcapítol 01.04.02  Compartimentació interior horitzontal 320.396,07
Apartat 01.04.03.01  Trams i replans 105,19
Subcapítol 01.04.03  Escales i rampes interiors 105,19
Apartat 01.05.03.01  Instal.lacions d'aigua freda 1.500,79
Apartat 01.05.03.02  instal.lacions d'aigua calenta sanitària 2.013,25
Subcapítol 01.05.03  Instal.lacions d'aigua 3.514,04
Apartat 01.05.05.01  Climatització 316.240,94
Apartat 01.05.05.02  Humidificadors 70.312,44
Subcapítol 01.05.05  Instal.lacions tèrmiques 386.553,38
Apartat 01.05.08.01  Instal.lacions elèctriques 326.586,19
Subcapítol 01.05.08  Instal.lacions elèctriques 326.586,19
Apartat 01.05.12.01  Detecció incendis 14.728,55
Apartat 01.05.12.02  Extinció incendis 7.737,72

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Subcapítol 01.05.12  Instal.lacions de protecció contra incendis 22.466,27
Apartat 01.06.02.01  Magatzem 641,77
Apartat 01.06.02.02  Office 24.518,94
Apartat 01.06.02.03  Buffet 46.086,66
Apartat 01.06.02.04  Rentat 6.170,88
Subcapítol 01.06.02  Cuina 77.418,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.915.199,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.00.01  Treballs Previs 4.630,58
Subcapítol 01.00.02  Enderrocs 9.773,26
Capítol 01.00  Treballs previs i replateig general 14.403,84
Subcapítol 01.02.02  Estructura 12.439,34
Capítol 01.02  Sistema estructural 12.439,34
Subcapítol 01.03.03  Façanes 260.789,90
Capítol 01.03  Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 260.789,90
Subcapítol 01.04.01  Compartimentació interior vertical 504.930,82
Subcapítol 01.04.02  Compartimentació interior horitzontal 320.396,07
Subcapítol 01.04.03  Escales i rampes interiors 105,19
Capítol 01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 825.432,08
Subcapítol 01.05.03  Instal.lacions d'aigua 3.514,04
Subcapítol 01.05.04  Evacuació d'aigüa 2.817,16
Subcapítol 01.05.05  Instal.lacions tèrmiques 386.553,38
Subcapítol 01.05.08  Instal.lacions elèctriques 326.586,19
Subcapítol 01.05.09  Instal.lacions d'il.luminació 144.754,59
Subcapítol 01.05.10  Telecomunicacions 138.711,94
Subcapítol 01.05.11  Audiovisuals 15.759,45
Subcapítol 01.05.12  Instal.lacions de protecció contra incendis 22.466,27
Subcapítol 01.05.14  Altres instal.lacions de protecció i seguretat 61.186,68
Subcapítol 01.05.AA  Ajudes 8.672,73
Capítol 01.05  Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis 1.111.022,43
Subcapítol 01.06.01  Plantes 41.302,02
Subcapítol 01.06.02  Cuina 77.418,25
Subcapítol 01.06.03  Arxius compactes 94.742,06
Subcapítol 01.06.04  Zona pausa/cafè 35.883,00
Subcapítol 01.06.05  Servei Mèdic 1.446,94
Subcapítol 01.06.06  Senyalització emergència 3.790,16
Capítol 01.06  Equipament 254.582,43
Subcapítol 01.SS.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 29.920,99
Subcapítol 01.SS.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.023,42
Subcapítol 01.SS.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 14.655,82
Subcapítol 01.SS.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.311,69
Capítol 01.SS  Seguretat i Salut 49.911,92
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.528.581,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  Treballs previs i replateig general 14.403,84
Capítol 01.02  Sistema estructural 12.439,34
Capítol 01.03  Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 260.789,90
Capítol 01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 825.432,08
Capítol 01.05  Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis 1.111.022,43
Capítol 01.06  Equipament 254.582,43
Capítol 01.GR  Gestió de residus 6.135,92
Capítol 01.SS  Seguretat i Salut 49.911,92
Obra 01  ECO-15219_M1 2.534.717,86
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.534.717,86
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  ECO-15219_M1 2.534.717,86

2.534.717,86

euros
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PROJECTE MODIFICAT núm. 1, DE LES OBRES D´ADEQUACIÓ INTERIOR DE L´EDIFICI T D´OFICINES
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 2.534.717,86

13 % Despeses generals SOBRE 2.534.717,86.................................................................. 329.513,32

6 % Benefici industrial SOBRE 2.534.717,86....................................................................... 152.083,07

Subtotal 3.016.314,25

21 % IVA SOBRE 3.016.314,25............................................................................................ 633.425,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.649.740,243.649.740,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS )

PROJECTE MODIFICAT núm. 1, DE LES OBRES D´ADEQUACIÓ INTERIOR DE L´EDIFICI T D´OFICINES
PER AL DEPARTAMENT D´ECONÒMIA, A BARCELONA
CLAU:  ECO-15219_M1 

COMPARATIU DE MODIFICATS Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL Projecte Modificat / Clau: ECO-15219_M1…........ 2.534.717,86

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL Projecte Adjudicació / Clau: ECO-15219..…........ 2.337.181,25

Diferència 197.536,61

13 % Despeses generals  SOBRE 197.536,61….................................................................    25.679,76 

6  % Benefici industr ia l  SOBRE 197.536,61.......................................................................   11.852,20 

Subtotal 235.068,57

21 % IVA SOBRE 235.068,57….............................................................................................. 49.364,40 

TOTAL DIFERÈNCIA PER CONTRACTE €            284.432,97 

Barcelona, 9 de gener de 2016 

L’arquitecte redactor, 
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OBRA: ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA 
CLAU:  ECO-15219 
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE 

RESUM Data Amidament: 15.11.2015  
Certificació número 001 PERÍODE: set-nov/15 

CERTIFICACIÓ ACTUAL

IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 229.924,96
19% EXECUCIÓ PER CONTRACTE 43.685,74

273.610,70
RETENCIONS 0,00
PENALITZACIONS 0,00
PARTIDES ALÇADES 0,00

TOTAL A ORIGEN 273.610,70

El senyor  arquitecte, Director de l'Obra referenciada i els senyors 
arquitectes tècnics, Directors d’Execució, CERTIFIQUEN que d'acord amb els detalls continguts al resum adjunt, l'import acumulat a origen 
d'aquesta obra puja la suma de DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (273.610,70- Euros.)

A Barcelona, vint-i-cinc de novembre de 2015 

INFORMAT I CONFORME: EL CONTRACTISTA    LA DIRECCIÓ DE L'OBRA 

    
ACSA Obras e Infraestructuras SA & EMTE SLU UTE 

LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ      EL GERENT D’ OBRES D’INFRAESTRUCTURES.CAT 

    Vist i plau 
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OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 1

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 1 Data Certificació: 25/11/15 Inici: 07/09/15 Tancament: 15/11/15

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS I REPLATEIG GENERAL

SUBCAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

1 278,980 157,705 157,705 4,06 640,28m2 (E9R2FH01) Protecció de paviment amb moqueta
en rotlle de fibres sintètiques, arrissada, amb suport
d'arpillera, resistència a l'abrasió , col·locada
superficialment, i posterior retirada de la mateixa un
cop finalitzada l'obra

2 425,850 111,325 111,325 7,44 828,26m2 (E865FH01) Protecció de paraments verticals fins a
1,50 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec
tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2,
d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
superficialment sobre parament vertical, i posterior
retirada de la mateixa un cop finalitzada l'obra

3 38,960 17,240 17,240 8,46 145,85m2 (E865FH02) Protecció de paraments verticals i
horitzontals de les cabines dels ascensors amb
tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc
B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
superficialment sobre el parament, i posterior
retirada de la mateixa un cop finalitzada l'obra

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.00.01 1.614,39

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS I REPLATEIG GENERAL

SUBCAPÍTOL 02 ENDERROCS

1 255,700 105,998 105,998 9,87 1.046,20m2 (K2164771) Enderroc de paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4 15,000 8,000 8,000 2,97 23,76u (K21A3011) Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

5 806,400 769,051 769,051 7,43 5.714,05m2 (K216FH01) Enderroc d'envà de plaques de guix
laminat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.00.02 6.784,01

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

APARTAT 01 ESTRUCTURA DE FOMRIGÓ

1 6,885 6,885 6,885 69,92 481,40m3 (E45CJ8B3) Formigó, per a bancades,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

TOTAL APARTAT 01.02.02.01 481,40

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

APARTAT 02 ESTRUCTURA D'ACER

EUR

OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 2

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 1 Data Certificació: 25/11/15 Inici: 07/09/15 Tancament: 15/11/15

2 1.207,458 516,600 516,600 2,52 1.301,83kg (K44Z5025) Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

TOTAL APARTAT 01.02.02.02 1.301,83

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 01 PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 217,660 133,836 133,836 24,15 3.232,14m2 (E612BR1K) Paret divisòria recolzada de gruix 14
cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

2 972,892 482,927 482,927 32,18 15.540,59m2 (E6524J4B) Envà de plaques de guix laminat format
per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

3 89,118 238,564 238,564 40,12 9.571,19m2 (E652HJAB) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

5 606,059 364,550 364,550 39,08 14.246,61m2 (E652HJ4B) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

6 151,608 56,965 56,965 45,20 2.574,82m2 (E652FH02) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 160 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 3
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament, aïllament
amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm
de gruix, col·locada no adherida i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W

15 63,700 11,700 11,700 11,90 139,23m2 (E83F5H03) Aplacat vertical amb placa de guix
laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques

17 5,000 3,500 3,500 156,19 546,67u (E652FH03) Calaix per a equips d'extinció
d'incendis (BIE/extintor) de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35
mm de gruix, 67 cm d'amplària i 250 cm d'alçària ,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina

18 7,000 3,500 3,500 163,25 571,38u (E652FH04) Calaix per a equips d'extinció
d'incendis (BIE/extintor) de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35 EUR
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mm de gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària ,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina

19 42,000 16,137 16,137 203,59 3.285,33m (E652FH05) Armari guardarroba de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, fixades mecànicament, prestatges amb
tauler de partícules de fusta, amb acabat xapat
melamina, de 22 mm de gruix, per a armaris de 60
cm d'amplària i fulles batents per a porta d'armari,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 190 cm
d'alçària, amb acabat xapat melamina

TOTAL APARTAT 01.04.01.01 49.707,96

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 02 FUSTERIA INTERIOR

1 16,000 9,000 9,000 171,47 1.543,23u (KAQRFH01) Desmuntatge i muntatge de bastiment
i fulles de porta interior existent, de fins a 2 m2 de
superfície, per a la seva restauració a taller i
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat

3 60,850 1,600 1,600 262,91 420,66m2 (E66EFH07) Mòdul de porta batent cega a tota
alçada, realitzada amb perfils d'alumini extrusionat
AW 6060 (EN 573) de 45,8 mm de secció acabat
anoditzat. Goma perimetral en tot el marc per a
l'absorció de l'impacte i millora de l'acústica. Full de
38 mm de gruix xapada en laminat d'alta pressió
acabat laminat. Maneta amb pany incorporada
model Hoppe i frontisses pivotants de triple
regulació cromades. Certificats ISO 9001- ISO
14001- FSC. Model Slim Box de la marca Estel.
Referència PM01

4 1,000 0,900 0,900 209,86 188,87u (EASA71BB) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu
alt amb tanca antipànic, col·locada

5 13,000 12,600 12,600 172,12 2.168,71u (EASA71B2) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu
alt, col·locada

6 1,000 0,900 0,900 353,04 317,74u (EASA72W2) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
de dues fulles batents, per a una llum de
80+40x205 cm, preu alt, col·locada

7 4,000 3,600 3,600 786,88 2.832,77u (EASA72SF) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de
dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm,
preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

8 2,000 1,800 1,800 485,15 873,27u (EASA72JB) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de
dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm,
preu alt amb tanca antipànic, col·locada

9 1,000 0,900 0,900 332,91 299,62u (EASA71DF) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm,
preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

10 14,000 2,000 2,000 190,97 381,94u (EAQDFH01) Fulla batent per a porta interior, de 40
mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària ,
per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada

TOTAL APARTAT 01.04.01.02 9.026,81

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 04 ACABATS INTERIORS
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2 131,200 60,210 60,210 20,73 1.248,15m2 (E81132D4) Arrebossat reglejat sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R

TOTAL APARTAT 01.04.01.04 1.248,15

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL

APARTAT 01 SOSTRES, TERRES FLOTANTS, CEL RASOS

1 1.763,750 1.203,956 1.203,956 9,09 10.943,96m2 (E84BFH01) Desmuntatge i posterior muntatge de
cel ras registrable de plaques d'acer postlacat, de
600x600 mm, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma
d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com
a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça
de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6
m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

11 1.123,450 919,616 919,616 28,70 26.392,98m2 (K219FH02) Retirada i recol.locació de paviment
tècnic interior existent amb peus regulables i amb
travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de
5800 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix,
acabat superficial d'encapsulat de fusta i
revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons
UNE-EN 12825. Incloent el tall de les peces per
ajust a les noves parets

TOTAL APARTAT 01.04.02.01 37.336,94

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 03 INSTAL.LACIONS D'AIGUA

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA

1 167,600 30,000 30,000 2,88 86,40m (EFC14A22) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

2 54,700 10,000 10,000 3,51 35,10m (EFC15A22) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

TOTAL APARTAT 01.05.03.01 121,50

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 04 EVACUACIÓ D'AIGÜA

1 141,100 30,000 30,000 5,19 155,70m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.04 155,70

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 01 TREBALLS PREVIS

EUR
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1 17,000 6,000 6,000 317,53 1.905,18u (EEYUU001) Recuperació de gas frigorífic en
ampolles, per a la manipulació del circuit frigorífic.
Posteriorment, proves d'estanqueïtat, buit, càrrega
de gas i posada en marxa

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.01 1.905,18

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 02 CIRCUITS FRIGORIFICS

1 495,000 100,000 100,000 4,84 484,00m (EF5B24B1) Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

3 310,000 80,000 80,000 4,40 352,00m (EF5A42B1) Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

5 495,000 100,000 100,000 5,03 503,00m (EF5A52B1) Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

7 310,000 80,000 80,000 5,37 429,60m (EF5A62B1) Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.02 1.768,60

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 05 UNITATS

1 15,000 4,500 4,500 144,60 650,70u (EEDEU020) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
interior d'VRV i transport a magatzem indicat per la
propietat.

3 24,000 7,200 7,200 388,44 2.796,77u (EEDEU022) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
interior d'VRV i trasllat a nova ubicació, inclòs els
accessoris de muntatge, connexió frigorífica,
elèctrica, bus de comunicació, desguàs, etc.
Totalment en funcionament i posada en marxa

4 6,000 1,800 1,800 1.048,62 1.887,52u (EEDEU001) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 2000 Frig / h, 2.150 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26
dB (A). Model PEFY-P20VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric. Fins i tot p.p.
d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot p.p.
d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

5 15,000 4,500 4,500 1.068,93 4.810,19u (EEDEU002) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 2.500 Frig / h, 2.752 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26
dB (A). Model PEFY-P25VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
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els materials, accesoris i altres elements requerits.

6 7,000 2,100 2,100 1.077,07 2.261,85u (EEDEU003) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 3200 Frig / h, 3.440 kcal / h,
450/540/630 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/26/29
dB (A). Model PEFY-P32VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

7 1,000 0,300 0,300 1.113,64 334,09u (EEDEU004) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 4000 Frig / h, 4.300 kcal / h,
600/720/840 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/27/30
dB (A). Model PEFY-P40VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

8 2,000 0,600 0,600 1.121,76 673,06u (EEDEU005) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 5000 Frig / h, 5.418 kcal / h,
720/870/1020 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i
25/29/32 dB (A). Model PEFY-P50VMA-E, gamma
CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o
equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Totalment muntada i en funcionament,
incloent tots els materials, accesoris i altres
elements requerits.

9 1,000 0,300 0,300 1.125,83 337,75u (EEDEU007) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 7100 Frig / h, 7.740 kcal / h,
870/1080/1260 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i
26/29/34 dB (A). Model PEFY-P71VMA-E, gamma
CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o
equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Totalment muntada i en funcionament,
incloent tots els materials, accesoris i altres
elements requerits.

10 6,000 1,800 1,800 4.330,75 7.795,35u (EED9U002) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 8 Sortides. Model CMB-P1010V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

11 9,000 2,700 2,700 4.535,56 12.246,01u (EED9U003) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 13 Sortides. Model CMB-P1013V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

12 2,000 0,600 0,600 5.185,79 3.111,47u (EED9U004) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 16 Sortides. Model CMB-P1016V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.05 36.904,76

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

EUR
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SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 06 DIFUSIO

1 585,000 90,000 90,000 18,24 1.641,60m2 (EE51LQ1A) Formació de conducte rectangular de
llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla
de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit
de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

11 70,550 25,000 25,000 72,32 1.808,00u (K21EFH01) Arrencada d'instal·lació d'aire
condicionat amb conductes, per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.06 3.449,60

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 01 INSTAL.LACIÓ ELECTRICA

13 140,000 140,000 140,000 53,29 7.460,60u (EG31U001) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des quadre elèctric d'usos diversos fins
caixa de derivació, amb mànega de conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3x2,5mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió de fums, instal·lada per safata
en trams principals i sota tub coarrugat en trams
secundaris, inclòs caixes de derivació i material
auxiliar necessari.

15 18,000 18,000 18,000 22,84 411,12u (EG31U003) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3x2,5mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

16 6,000 6,000 6,000 40,05 240,30u (EG31U004) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x4mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

17 4,000 4,000 4,000 63,85 255,40u (EG31U005) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

18 4,000 4,000 4,000 127,62 510,48u (EG31U006) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x16mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

19 4,000 4,000 4,000 182,22 728,88u (EG31U007) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
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secció 5x25mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.01 9.606,78

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 02 QUADRES I SUBQUADRES

8 13,000 8,000 8,000 1.031,72 8.253,76u (EG1AU102) Desmuntatge dels quadres existents i
muntatge en una nova ubicació, inclòs la
prolongació de totes les línies actuals, mitjançant
empalmaments realitzats en fals sostre i protegits
amb caixes de derivació de PVC, connexió en
l'extrem de les proteccions i comprovació.
Adequació del quadre segons Esquemes Unifilars.

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.02 8.253,76

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 03 CANALITZACIONS

1 80,000 80,000 80,000 20,17 1.613,60m (EG2DF6K1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

2 225,000 225,000 225,000 16,49 3.710,25m (EG2DF6H1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

3 690,000 690,000 690,000 13,87 9.570,30m (EG2DF6F1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

4 340,000 180,000 180,000 11,40 2.052,00m (EG2DF6D1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

5 255,000 255,000 255,000 17,85 4.551,75m (EG2DF6F2) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

6 30,000 30,000 30,000 27,25 817,50m (EG2DF6K2) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
400 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

7 2.250,000 2.000,000 2.000,000 0,74 1.480,00m (EG222715) Tub flexible corrugat de PVC, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

8 5.140,000 5.000,000 5.000,000 0,79 3.950,00m (EG222815) Tub flexible corrugat de PVC, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

9 5.140,000 2.000,000 2.000,000 0,89 1.780,00m (EG222915) Tub flexible corrugat de PVC, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort
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TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.03 29.525,40

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 04 MECANISMES

29 2.548,000 120,000 120,000 15,61 1.873,20u (11GPFH01) Punt per endolls, inclou p.p. de tubs
de polipropilé, cablejat, caixes de derivació, i linies i
conexions tipus Wieland per garantir una coca de 2
m respecte a la col.locació de la caixa

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.04 1.873,20

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 10 TELECOMUNICACIONS

10 1.769,000 580,000 580,000 2,64 1.531,20u (EP43U100) Cable de xarxa de 4 parells, amb 2
connectors RJ-45/RJ-45, Categoria 6a UTP d'1
metre

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.10 1.531,20

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 12 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

APARTAT 02 EXTINCIÓ INCENDIS

4 1,000 1,000 1,000 167,80 167,80u (EM23U001) Buidatge de la xarxa de BIE's
5 18,000 9,000 9,000 123,92 1.115,28u (EM23U002) Desmuntatge i posterior muntatge de

boca de incedis Bie 25.

TOTAL APARTAT 01.05.12.02 1.283,08

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL AA AJUDES

4 1,000 0,200 0,200 6.464,99 1.293,00pa (PPAUU001) Partida alçada d'abonament íntegre
en concepte d'ajuts del ram de paleta a les
instal·lacions i industrials

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.AA 1.293,00

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

1 214,243 167,143 167,143 4,70 785,57m3 (K2R54237) Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 214,243 167,143 167,143 23,94 4.001,40m3 (K2RA75A0) Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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TOTAL CAPÍTOL 01.GR 4.786,97

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 40,000 16,000 16,000 5,62 89,92u (H1411111) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812

2 4,000 1,600 1,600 24,14 38,62u (H1411112) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812

3 19,000 7,600 7,600 11,12 84,51u (H1411115) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812

4 6,000 2,400 2,400 25,14 60,34u (H1414119) Casc de seguretat, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731

5 6,000 2,400 2,400 5,67 13,61u (H1421110) Ulleres de seguretat antiimpactes
estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6 4,000 1,600 1,600 4,77 7,63u (H1423230) Ulleres de seguretat per a tall
oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50
mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

7 4,000 1,600 1,600 5,84 9,34u (H1424340) Ulleres de seguretat hermètiques per a
esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars
de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8 4,000 1,600 1,600 7,75 12,40u (H142AC60) Pantalla facial per a soldadura
elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

9 6,000 2,400 2,400 6,83 16,39u (H142BA00) Pantalla facial per a protegir contra la
projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar
al casc amb arnès dielèctric

10 4,000 1,600 1,600 12,12 19,39u (H142CD70) Pantalla facial per a protecció de riscs
mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731

11 175,000 70,000 70,000 0,21 14,70u (H1431101) Protector auditiu de tap d'escuma,
homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12 18,000 7,200 7,200 18,06 130,03u (H1432012) Protector auditiu d'auricular, acoblat al
cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13 14,000 5,600 5,600 1,54 8,62u (H1445003) Mascareta de protecció respiratòria,
homologada segons UNE-EN 140

14 14,000 5,600 5,600 12,70 71,12u (H1446004) Semimàscara de protecció filtrant
contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

15 14,000 5,600 5,600 11,54 64,62u (H1447005) Màscara de protecció respiratòria,
homologada segons UNE-EN 136

16 35,000 14,000 14,000 0,94 13,16u (H144D205) Filtre contra partícules, identificat amb
banda de color blanc, homologat segons UNE-EN
143 i UNE-EN 12083

17 33,000 13,200 13,200 2,65 34,98u (H144E406) Filtre mixte contra gasos i partícules,
homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

18 2,000 0,800 0,800 1.230,11 984,09u (H144JA20) Equip autònom de respiració amb
mascareta amb visor panoràmic per a ambients
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat,
regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50
bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45
minuts, vàlvula d'exhalació

19 2,000 0,800 0,800 897,79 718,23u (H144KB10) Equip autònom de respiració de circuit
obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN
137
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20 137,000 54,800 54,800 2,28 124,94u (H1455710) Parella de guants d'alta resistència al
tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell
de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

21 137,000 54,800 54,800 10,58 579,78u (H1457520) Parella de guants aïllants del fred i
absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

22 139,000 55,600 55,600 6,41 356,40u (H1459630) Parella de guants per a soldador, amb
palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga
de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

23 205,000 82,000 82,000 5,36 439,52u (H145B002) Parella de guants de protecció contra
riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

24 139,000 55,600 55,600 2,62 145,67u (H145E003) Parella de guants contra agents
químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

25 137,000 54,800 54,800 6,68 366,06u (H145F004) Parella de guants d'alta visibilitat
pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

26 23,000 9,200 9,200 20,25 186,30u (H145K153) Parella de guants de material aïllant
per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

27 23,000 9,200 9,200 38,28 352,18u (H145K397) Parella de guants de material aïllant
per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

28 18,000 7,200 7,200 5,53 39,82u (H1461110) Parella de botes d'aigua de PVC de
canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

29 35,000 14,000 14,000 15,89 222,46u (H1461164) Parella de botes d'aigua de PVC de
canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

30 18,000 7,200 7,200 57,61 414,79u (H1463253) Parella de botes dielèctriques
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta
de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

31 35,000 14,000 14,000 5,97 83,58u (H1464420) Parella de botes de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

32 18,000 7,200 7,200 22,35 160,92u (H1465275) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

33 35,000 14,000 14,000 25,18 352,52u (H1465277) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a encofrador, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

34 18,000 7,200 7,200 25,80 185,76u (H1465376) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a soldador, resistents a la humitat, de
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera
encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
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35 35,000 14,000 14,000 2,29 32,06u (H146J364) Parella de plantilles anticlaus de fleix
d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència
a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

36 18,000 7,200 7,200 13,66 98,35u (H1474600) Cinturó antivibració, ajustable i de teixit
transpirable

37 11,000 4,400 4,400 51,34 225,90u (H147D102) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat
per un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

38 11,000 4,400 4,400 544,16 2.394,30u (H147D405) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria
10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

39 11,000 4,400 4,400 253,54 1.115,58u (H147D501) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

40 7,000 2,800 2,800 29,55 82,74u (H147K602) Sistema de subjecció en posició de
treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364

41 18,000 7,200 7,200 21,48 154,66u (H147L015) Aparell d'ancoratge per a equip de
protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb
tac mecànic

42 4,000 1,600 1,600 87,83 140,53u (H147M007) Arnès de seient solidari a equip de
protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

43 35,000 14,000 14,000 21,03 294,42u (H147N000) Faixa de protecció dorslumbar
44 18,000 7,200 7,200 17,48 125,86u (H1481242) Granota de treball per a construcció,

de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

45 18,000 7,200 7,200 15,96 114,91u (H1481442) Granota de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

46 18,000 7,200 7,200 15,96 114,91u (H1481542) Granota de treball per a guixaires i/o
pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

47 18,000 7,200 7,200 15,01 108,07u (H1481654) Granota de treball per a soldadors i/o
treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

48 18,000 7,200 7,200 6,02 43,34u (H1482222) Camisa de treball per a construcció, de
polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

49 18,000 7,200 7,200 6,02 43,34u (H1482422) Camisa de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc
amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

50 18,000 7,200 7,200 2,12 15,26u (H1484110) Samarreta de treball, de cotó
51 18,000 7,200 7,200 12,16 87,55u (H1485140) Armilla de treball, de polièster

embuatada amb material aïllant
52 18,000 7,200 7,200 16,64 119,81u (H1485800) Armilla reflectant amb tires reflectants a

la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

EUR

487



OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 13

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 1 Data Certificació: 25/11/15 Inici: 07/09/15 Tancament: 15/11/15

53 2,000 0,800 0,800 28,39 22,71u (H1486241) Casaca tipus enginyer, de polièster
embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

54 18,000 7,200 7,200 4,31 31,03u (H1487350) Impermeable amb jaqueta, caputxa i
pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3
mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

55 4,000 1,600 1,600 13,42 21,47u (H1488580) Davantal per a soldador, de serratge,
homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

56 4,000 1,600 1,600 46,89 75,02u (H1489580) Jaqueta per a soldador, de serratge,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

57 18,000 7,200 7,200 12,58 90,58u (H1489890) Jaqueta de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

58 2,000 0,800 0,800 16,95 13,56u (H148D900) Arnès per a senyalista, amb tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.01 11.968,36

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 1,000 0,400 0,400 219,65 87,86u (H154M029) Mampara plegable de protecció contra
projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i
amb el desmuntatge inclòs

2 1,000 0,400 0,400 386,63 154,65u (H15A2017) Extractor localitzat de gasos
contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

3 150,000 60,000 60,000 1,71 102,60dia (H16C0003) Detector de gasos portàtil, per a
espais confinats, amb detector de gas combustible,
O2, CO i H2S

4 8,000 3,200 3,200 157,50 504,00u (HBBAA003) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

5 8,000 3,200 3,200 33,17 106,14u (HBBAA005) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

6 8,000 3,200 3,200 27,64 88,45u (HBBAA007) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

7 8,000 3,200 3,200 32,18 102,98u (HBBAB115) Senyal de obligació, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 8,000 3,200 3,200 26,64 85,25u (HBBAC005) Senyal indicativa de la ubicació
d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

9 4,000 1,600 1,600 5,24 8,38u (HBBAE001) Rètol adhesiu (MIE-RAT.10 ) de
maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

10 8,000 3,200 3,200 40,93 130,98u (HBBAF004) Senyal d'advertència, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
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11 8,000 3,200 3,200 30,01 96,03u (HBBAF007) Senyal d'advertència, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins
3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12 8,000 3,200 3,200 44,39 142,05u (HM31161J) Extintor de pols seca, de 6 kg de
càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.03 1.609,37

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 12,000 4,800 4,800 5,28 25,34m (HBC1KJ00) Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de
llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

2 3,000 1,200 1,200 880,73 1.056,88u (HQU1B250) Amortització de mòdul prefabricat per
a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

3 11,000 4,400 4,400 44,42 195,45mes (HQU1B150) Lloguer de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

4 21,000 8,400 8,400 135,92 1.141,73mes (HQU1H110) Lloguer de mòdul prefabricat de
cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre
traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic
de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

5 5,000 2,000 2,000 817,55 1.635,10u (HQU1D290) Amortització de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4
usos

6 21,000 8,400 8,400 44,42 373,13mes (HQU1D190) Lloguer de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

7 41,000 16,400 16,400 54,38 891,83u (HQU22301) Armari metàl·lic individual de doble
compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

8 14,000 5,600 5,600 15,83 88,65u (HQU25201) Banc de fusta amb capacitat per a 3
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

9 9,000 3,600 3,600 23,94 86,18u (HQU25701) Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i
0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 7,000 2,800 2,800 17,91 50,15u (HQU27502) Taula de fusta amb capacitat per a 6
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

11 5,000 2,000 2,000 28,44 56,88u (HQU27902) Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs

12 1,000 0,400 0,400 107,43 42,97u (HQU2AF02) Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

13 1,000 0,400 0,400 55,19 22,08u (HQU2D102) Planxa elèctrica per a escalfar
menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
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14 5,000 2,000 2,000 85,73 171,46u (HQU2E001) Forn microones per a escalfar
menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

15 1,000 0,400 0,400 52,16 20,86u (HQU2GF01) Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

16 5,000 2,000 2,000 1,82 3,64u (HQU2P001) Penja-robes per a dutxa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.04 5.862,33

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 69,000 27,600 27,600 19,01 524,68h (H16F1004) Informació en Seguretat i Salut per als
riscos específics de l'obra

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.05 524,68

Imports referits a execució material

INFORMAT I CONFORME:                                  LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ
EL CONTRACTISTA

Josep Maria Verdú Tamayo                              Juli Cortés Escoda i Gerard Torres Caballé
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
& EMTE SLU UTE
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IMP.CERT. IMP.ACUM.
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST MENS Nº 1 CERT Nº1

NIVELL 3: Subcapítol
Subcapítol 01.00.01 Treballs Previs 4.630,58 1.614,39 1.614,39

Subcapítol 01.00.02 Enderrocs 9.773,26 6.784,01 6.784,01

Capítol 01.00 Treballs previs i replateig general 14.403,84 8.398,40 8.398,40

Subcapítol 01.02.02 Estructura 9.458,90 1.783,23 1.783,23

Capítol 01.02 Sistema estructural 9.458,90 1.783,23 1.783,23

Subcapítol 01.03.03 Façanes 272.751,78 0,00 0,00

Capítol 01.03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 272.751,78 0,00 0,00

Subcapítol 01.04.01 Compartimentació interior vertical 418.344,50 59.982,92 59.982,92

Subcapítol 01.04.02 Compartimentació interior horitzontal 337.202,99 37.336,94 37.336,94

Subcapítol 01.04.03 Escales i rampes interiors 105,19 0,00 0,00

Capítol 01.04 Sistemes de compartimentació i d'acabats
interiors

755.652,68 97.319,86 97.319,86

Subcapítol 01.05.03 Instal.lacions d'aigua 4.960,86 121,50 121,50

Subcapítol 01.05.04 Evacuació d'aigüa 2.557,66 155,70 155,70

Subcapítol 01.05.05 Instal.lacions tèrmiques 267.317,75 44.028,14 44.028,14

Subcapítol 01.05.08 Instal.lacions elèctriques 323.249,84 49.259,14 49.259,14

Subcapítol 01.05.09 Instal.lacions d'il.luminació 92.874,51 0,00 0,00

Subcapítol 01.05.10 Telecomunicacions 136.754,19 1.531,20 1.531,20

Subcapítol 01.05.11 Audiovisuals 24.485,79 0,00 0,00

Subcapítol 01.05.12 Instal.lacions de protecció contra incendis 18.278,11 1.283,08 1.283,08

Subcapítol 01.05.14 Altres instal.lacions de protecció i seguretat 31.837,26 0,00 0,00

Subcapítol 01.05.AA Ajudes 6.963,99 1.293,00 1.293,00

Capítol 01.05 Sistema de
condicionaments,instal.lacions,serveis

909.279,96 97.671,76 97.671,76

Subcapítol 01.06.01 Plantes 115.016,27 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.02 Cuina 68.707,82 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.03 Arxius compactes 94.742,06 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.04 Zona pausa/cafè 35.883,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.05 Servei Mèdic 1.446,94 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.06 Senyalització emergència 3.790,16 0,00 0,00

Capítol 01.06 Equipament 319.586,25 0,00 0,00

Subcapítol 01.SS.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 29.920,99 11.968,36 11.968,36

Subcapítol 01.SS.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.023,42 1.609,37 1.609,37

Subcapítol 01.SS.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL
D'OBRA

14.655,82 5.862,33 5.862,33

Subcapítol 01.SS.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT
PERSONAL

1.311,69 524,68 524,68

Capítol 01.SS Seguretat i Salut 49.911,92 19.964,74 19.964,74

NIVELL 2: Capítol
Capítol 01.00 Treballs previs i replateig general 14.403,84 8.398,40 8.398,40

Capítol 01.02 Sistema estructural 9.458,90 1.783,23 1.783,23

Capítol 01.03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 272.751,78 0,00 0,00
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IMP.CERT. IMP.ACUM.
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST MENS Nº 1 CERT Nº1
Capítol 01.04 Sistemes de compartimentació i d'acabats

interiors
755.652,68 97.319,86 97.319,86

Capítol 01.05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis 909.279,96 97.671,76 97.671,76

Capítol 01.06 Equipament 319.586,25 0,00 0,00

Capítol 01.GR Gestió de residus 6.135,92 4.786,97 4.786,97

Capítol 01.SS Seguretat i Salut 49.911,92 19.964,74 19.964,74

Obra 01 ECO-15219 2.337.181,25 229.924,96 229.924,96

NIVELL 1: Obra
Obra 01 ECO-15219 2.337.181,25 229.924,96 229.924,96

Obra 2.337.181,25 229.924,96 229.924,96

IMPORT TOTAL PRESSUPOST 2.337.181,25 €

DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERTIFICAT 2.107.256,29 €

IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 229.924,96 €

IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 0 0,00 €

IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 229.924,96 €

Imports referits a execució material

INFORMAT I CONFORME:                                  LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ
EL CONTRACTISTA

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
& EMTE SLU UTE

EUR
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OBRA: ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA 
CLAU:  ECO-15219 
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE 

RESUM Data Amidament: 15.12.2015  
Certificació número 002 PERÍODE: nov-des/15 

CERTIFICACIÓ ACTUAL

IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 673.762,43
19% EXECUCIÓ PER CONTRACTE 128.014,87

801.777,30
RETENCIONS 0,00
PENALITZACIONS 0,00
PARTIDES ALÇADES 0,00

TOTAL A ORIGEN 801.777,30

El senyor  arquitecte, Director de l'Obra referenciada i els senyors 
arquitectes tècnics, Directors d’Execució, CERTIFIQUEN que d'acord amb els detalls continguts al resum adjunt, l'import acumulat a origen 
d'aquesta obra puja la suma de VUIT-CENTS UN MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (801.777,30- Euros.) 

A Barcelona, vint-i-un de desembre de 2015 

INFORMAT I CONFORME: EL CONTRACTISTA    LA DIRECCIÓ DE L'OBRA 

    
ACSA Obras e Infraestructuras SA & EMTE SLU UTE 

LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ      EL GERENT D’ OBRES D’INFRAESTRUCTURES.CAT 

    Vist i plau 
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OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS I REPLATEIG GENERAL

SUBCAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

1 278,980 157,705 0,000 157,705 4,06 640,28m2 (E9R2FH01) Protecció de paviment amb moqueta
en rotlle de fibres sintètiques, arrissada, amb suport
d'arpillera, resistència a l'abrasió , col·locada
superficialment, i posterior retirada de la mateixa un
cop finalitzada l'obra

2 425,850 111,325 0,000 111,325 7,44 828,26m2 (E865FH01) Protecció de paraments verticals fins a
1,50 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec
tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2,
d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
superficialment sobre parament vertical, i posterior
retirada de la mateixa un cop finalitzada l'obra

3 38,960 17,240 0,000 17,240 8,46 145,85m2 (E865FH02) Protecció de paraments verticals i
horitzontals de les cabines dels ascensors amb
tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc
B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
superficialment sobre el parament, i posterior
retirada de la mateixa un cop finalitzada l'obra

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.00.01 1.614,39

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS I REPLATEIG GENERAL

SUBCAPÍTOL 02 ENDERROCS

1 255,700 105,998 0,000 105,998 9,87 1.046,20m2 (K2164771) Enderroc de paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4 15,000 8,000 0,000 8,000 2,97 23,76u (K21A3011) Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

5 806,400 769,051 -38,636 730,415 7,43 5.426,98m2 (K216FH01) Enderroc d'envà de plaques de guix
laminat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.00.02 6.496,94

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

APARTAT 01 ESTRUCTURA DE FOMRIGÓ

1 6,885 6,885 0,000 6,885 69,92 481,40m3 (E45CJ8B3) Formigó, per a bancades,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

TOTAL APARTAT 01.02.02.01 481,40

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

APARTAT 02 ESTRUCTURA D'ACER

EUR

OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 2

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 2 Data Certificació: 21/12/15 Inici: 16/11/15 Tancament: 15/12/15

2 1.207,458 516,600 5.782,868 6.299,468 2,52 15.874,66kg (K44Z5025) Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

TOTAL APARTAT 01.02.02.02 15.874,66

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 01 PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 217,660 133,836 0,000 133,836 24,15 3.232,14m2 (E612BR1K) Paret divisòria recolzada de gruix 14
cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

2 972,892 482,927 403,858 886,785 32,18 28.536,74m2 (E6524J4B) Envà de plaques de guix laminat format
per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

3 89,118 238,564 226,804 465,368 40,12 18.670,56m2 (E652HJAB) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

5 606,059 364,550 134,558 499,108 39,08 19.505,14m2 (E652HJ4B) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

6 151,608 56,965 90,714 147,679 45,20 6.675,09m2 (E652FH02) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 160 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 3
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament, aïllament
amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm
de gruix, col·locada no adherida i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W

8 648,670 0,000 102,272 102,272 81,56 8.341,30m2 (E66EFH01) Mampara modular de 110 mm de
gruix, formada per doble tauler de partícules
aglomerades de fusta de 18 mm de gruix revestit
amb laminat texturitzat de baix contingut de
formaldèhid de classe E1, baixa emissió de gasos
tòxics en cas d'incendi, classificació de resistència
al foc M3 i cantejat amb perfil de PVC de doble
densitat, aïllament acústic de 46 dB, certificats ISO
9001- ISO 14001- FSC (Forest Stewardship
Council), model WALLTECH de Estel o equivalent,
acabat de color blanc o gris, col·locada

9 539,338 0,000 125,288 125,288 104,84 13.135,19m2 (E66EFH02) Mampara modular de vidre laminat
6+6 amb làmina SILENCE translúcida, 2 perfils
d'alumini extrusionat AW 6060 (EN 573) de 40 mm
d'alçada i 45,8 mm de secció, recobert d'alumini
anoditzat, disposats cada 80 cm amb regulació +/-
12 mm, recobriment plàstic multilínia
antidesplaçament, junta entre vidres amb perfil
d'alumini anoditzat de 7x10 mm bisellat internament
en 45º, unió amb biadhesiu de 3M VHB, aïllament
acústic de 35 dB, certificats ISO 9001- ISO 14001,
model Slim Box de Estel o equivalent, col·locada EUR

492



OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 3

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 2 Data Certificació: 21/12/15 Inici: 16/11/15 Tancament: 15/12/15

15 63,700 11,700 46,363 58,063 11,90 690,95m2 (E83F5H03) Aplacat vertical amb placa de guix
laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques

17 5,000 3,500 1,500 5,000 156,19 780,95u (E652FH03) Calaix per a equips d'extinció
d'incendis (BIE/extintor) de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35
mm de gruix, 67 cm d'amplària i 250 cm d'alçària ,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina

18 7,000 3,500 3,500 7,000 163,25 1.142,75u (E652FH04) Calaix per a equips d'extinció
d'incendis (BIE/extintor) de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35
mm de gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària ,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina

19 42,000 16,137 0,000 16,137 203,59 3.285,33m (E652FH05) Armari guardarroba de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, fixades mecànicament, prestatges amb
tauler de partícules de fusta, amb acabat xapat
melamina, de 22 mm de gruix, per a armaris de 60
cm d'amplària i fulles batents per a porta d'armari,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 190 cm
d'alçària, amb acabat xapat melamina

TOTAL APARTAT 01.04.01.01 103.996,14

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 02 FUSTERIA INTERIOR

1 16,000 9,000 0,000 9,000 171,47 1.543,23u (KAQRFH01) Desmuntatge i muntatge de bastiment
i fulles de porta interior existent, de fins a 2 m2 de
superfície, per a la seva restauració a taller i
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat

3 60,850 1,600 0,000 1,600 262,91 420,66m2 (E66EFH07) Mòdul de porta batent cega a tota
alçada, realitzada amb perfils d'alumini extrusionat
AW 6060 (EN 573) de 45,8 mm de secció acabat
anoditzat. Goma perimetral en tot el marc per a
l'absorció de l'impacte i millora de l'acústica. Full de
38 mm de gruix xapada en laminat d'alta pressió
acabat laminat. Maneta amb pany incorporada
model Hoppe i frontisses pivotants de triple
regulació cromades. Certificats ISO 9001- ISO
14001- FSC. Model Slim Box de la marca Estel.
Referència PM01

4 1,000 0,900 0,000 0,900 209,86 188,87u (EASA71BB) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu
alt amb tanca antipànic, col·locada

5 13,000 12,600 0,000 12,600 172,12 2.168,71u (EASA71B2) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu
alt, col·locada

6 1,000 0,900 0,000 0,900 353,04 317,74u (EASA72W2) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
de dues fulles batents, per a una llum de
80+40x205 cm, preu alt, col·locada

7 4,000 3,600 0,000 3,600 786,88 2.832,77u (EASA72SF) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de
dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm,
preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

8 2,000 1,800 0,000 1,800 485,15 873,27u (EASA72JB) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de
dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm,
preu alt amb tanca antipànic, col·locada
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9 1,000 0,900 0,000 0,900 332,91 299,62u (EASA71DF) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm,
preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

10 14,000 2,000 0,000 2,000 190,97 381,94u (EAQDFH01) Fulla batent per a porta interior, de 40
mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària ,
per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada

TOTAL APARTAT 01.04.01.02 9.026,81

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 04 ACABATS INTERIORS

2 131,200 60,210 0,000 60,210 20,73 1.248,15m2 (E81132D4) Arrebossat reglejat sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R

TOTAL APARTAT 01.04.01.04 1.248,15

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL

APARTAT 01 SOSTRES, TERRES FLOTANTS, CEL RASOS

1 1.763,750 1.203,956 562,000 1.765,956 9,09 16.052,54m2 (E84BFH01) Desmuntatge i posterior muntatge de
cel ras registrable de plaques d'acer postlacat, de
600x600 mm, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma
d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com
a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça
de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6
m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

11 1.123,450 919,616 208,148 1.127,764 28,70 32.366,83m2 (K219FH02) Retirada i recol.locació de paviment
tècnic interior existent amb peus regulables i amb
travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de
5800 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix,
acabat superficial d'encapsulat de fusta i
revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons
UNE-EN 12825. Incloent el tall de les peces per
ajust a les noves parets

TOTAL APARTAT 01.04.02.01 48.419,37

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 03 INSTAL.LACIONS D'AIGUA

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA

1 167,600 30,000 110,000 140,000 2,88 403,20m (EFC14A22) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

2 54,700 10,000 30,000 40,000 3,51 140,40m (EFC15A22) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

3 3,000 0,000 3,000 3,000 14,79 44,37u (EN3UU001) Subministre i col.locació de vàlvula de
bola, superficial, per soldar amb tub de polipropilé,
diàmetre 20 mm, 16 bar de PN. Totalment muntada
i en funcionament, incloent tots els elements
auxiliars necesaris

4 17,000 0,000 12,000 12,000 14,43 173,16u (EN3UU010) Subministre i col.locació de vàlvula de
tall de rosca, per encastar, per soldar amb tub de
polipropilé, diàmetre 20 mm, 16 bar de PN.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots EUR
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els elements auxiliars necesaris

TOTAL APARTAT 01.05.03.01 761,13

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 04 EVACUACIÓ D'AIGÜA

1 141,100 30,000 95,000 125,000 5,19 648,75m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 30,000 0,000 10,000 10,000 17,92 179,20m (EFA1E542) Tub de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.04 827,95

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 01 TREBALLS PREVIS

1 17,000 6,000 9,000 15,000 317,53 4.762,95u (EEYUU001) Recuperació de gas frigorífic en
ampolles, per a la manipulació del circuit frigorífic.
Posteriorment, proves d'estanqueïtat, buit, càrrega
de gas i posada en marxa

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.01 4.762,95

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 02 CIRCUITS FRIGORIFICS

1 495,000 100,000 300,000 400,000 4,84 1.936,00m (EF5B24B1) Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

2 495,000 0,000 400,000 400,000 3,75 1.500,00m (EFQ3381L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

3 310,000 80,000 220,000 300,000 4,40 1.320,00m (EF5A42B1) Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

4 310,000 0,000 300,000 300,000 3,97 1.191,00m (EFQ3383L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

5 495,000 100,000 300,000 400,000 5,03 2.012,00m (EF5A52B1) Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment EUR
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6 495,000 0,000 400,000 400,000 4,31 1.724,00m (EFQ3384L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

7 310,000 80,000 220,000 300,000 5,37 1.611,00m (EF5A62B1) Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

8 310,000 0,000 300,000 300,000 4,56 1.368,00m (EFQ3385L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.02 12.662,00

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 03 LINIES ELECTRICAS

1 490,000 0,000 400,000 400,000 1,54 616,00m (EG312334) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.03 616,00

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 04 SANEJAMENT

1 245,000 0,000 240,000 240,000 5,19 1.245,60m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.04 1.245,60

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 05 UNITATS

1 15,000 4,500 7,500 12,000 144,60 1.735,20u (EEDEU020) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
interior d'VRV i transport a magatzem indicat per la
propietat.

2 16,000 0,000 14,000 14,000 144,60 2.024,40u (EEDEU021) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
BC i transport a magatzem indicat per la propietat.

3 24,000 7,200 12,800 20,000 388,44 7.768,80u (EEDEU022) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
interior d'VRV i trasllat a nova ubicació, inclòs els
accessoris de muntatge, connexió frigorífica,
elèctrica, bus de comunicació, desguàs, etc.
Totalment en funcionament i posada en marxa

EUR
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4 6,000 1,800 1,200 3,000 1.048,62 3.145,86u (EEDEU001) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 2000 Frig / h, 2.150 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26
dB (A). Model PEFY-P20VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric. Fins i tot p.p.
d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot p.p.
d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

5 15,000 4,500 10,500 15,000 1.068,93 16.033,95u (EEDEU002) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 2.500 Frig / h, 2.752 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26
dB (A). Model PEFY-P25VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

6 7,000 2,100 4,900 7,000 1.077,07 7.539,49u (EEDEU003) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 3200 Frig / h, 3.440 kcal / h,
450/540/630 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/26/29
dB (A). Model PEFY-P32VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

7 1,000 0,300 0,700 1,000 1.113,64 1.113,64u (EEDEU004) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 4000 Frig / h, 4.300 kcal / h,
600/720/840 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/27/30
dB (A). Model PEFY-P40VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

8 2,000 0,600 1,400 2,000 1.121,76 2.243,52u (EEDEU005) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 5000 Frig / h, 5.418 kcal / h,
720/870/1020 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i
25/29/32 dB (A). Model PEFY-P50VMA-E, gamma
CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o
equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Totalment muntada i en funcionament,
incloent tots els materials, accesoris i altres
elements requerits.

9 1,000 0,300 0,700 1,000 1.125,83 1.125,83u (EEDEU007) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 7100 Frig / h, 7.740 kcal / h,
870/1080/1260 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i
26/29/34 dB (A). Model PEFY-P71VMA-E, gamma
CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o
equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Totalment muntada i en funcionament,
incloent tots els materials, accesoris i altres
elements requerits.

10 6,000 1,800 4,200 6,000 4.330,75 25.984,50u (EED9U002) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 8 Sortides. Model CMB-P1010V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

11 9,000 2,700 6,300 9,000 4.535,56 40.820,04u (EED9U003) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 13 Sortides. Model CMB-P1013V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

EUR

OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 8

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 2 Data Certificació: 21/12/15 Inici: 16/11/15 Tancament: 15/12/15

12 2,000 0,600 1,400 2,000 5.185,79 10.371,58u (EED9U004) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 16 Sortides. Model CMB-P1016V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

13 40,000 0,000 34,000 34,000 29,93 1.017,62m (EE42QC56) Conducte helicoïdal circular de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.05 120.924,43

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 06 DIFUSIO

1 585,000 90,000 410,000 500,000 18,24 9.120,00m2 (EE51LQ1A) Formació de conducte rectangular de
llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla
de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit
de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

2 321,000 0,000 300,000 300,000 7,35 2.205,00m (EE44BAS3) Tub flexible amb conducte circular
d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de
vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

3 79,000 0,000 40,000 40,000 19,34 773,60u (EEKBU001) Trasllat de difusor rotacional existent i
muntatge en nova situació.

7 15,000 0,000 2,000 2,000 268,03 536,06u (EEKQU001) Sistema per a regulació de
temperatura en les sales de concentració, incloent
el subministre i col.locació de comporta de
regulació de cabal per a conductes rectangulars, de
200x200 mm, servomotor a 230 V, tot-res i
regulador de temperatura ambient, amb selector de
temperatura i interruptor fred-calor. S'inclou
l'alimentació elèctrica. Totalment muntat i funcionant.

11 70,550 25,000 35,000 60,000 72,32 4.339,20u (K21EFH01) Arrencada d'instal·lació d'aire
condicionat amb conductes, per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.06 16.973,86

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 07 CONTROL

1 970,000 0,000 850,000 850,000 3,58 3.043,00m (EEV41210) Cable de comunicacions per a BUS de
dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.07 3.043,00

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ
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TITOL 5 08 POSTA EN MARXA

1 60,000 0,000 10,000 10,000 19,82 198,20kg (EEYUU002) Subministrament i càrrega de gas
frigorífic R-410a al circuit frigorífic.

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.08 198,20

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 10 SALES TÈCNIQUES

1 3,000 0,000 1,500 1,500 3.925,99 5.888,99u (EEGBU002) Subministrament, muntatge i posada
en marxa d'Unitat exterior CITY MULTI o equivalent
, bomba de calor, cabal variable de refrigerant.
Model PUMY-P112YKM, marca: Mitsubishi Electric
o equivalent. Pot. Frig: 12.500 W, Pot. Calo: 14.000
W, Consum: 3,04 KW (400-III). Gas: R-410

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent
mitjans d'elevació i part proporcional de desguàs.

2 6,000 0,000 4,000 4,000 1.065,01 4.260,04u (EEGBU003) Subministrament, muntatge i posada
en marxa d'Unitat interior CITY MULTI o equivalent,
de paret. Marca Mitsubishi Electric, model
PKFY-P50VHM-E o equivalent. Pot. Frig: 5.600 W,
Pot. Calo: 6.300 W, consum: 0,07 Kw (220-I).
Dimensions: 990 x 340 x 235 mm. Pes: 16 Kg.
Connexions: 1/4 ´´ i 1/2´´

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent
mitjans d'elevació i part proporcional de desguàs.

5 125,000 0,000 100,000 100,000 4,84 484,00m (EF5B24B1) Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6 125,000 0,000 100,000 100,000 3,75 375,00m (EFQ3381L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

7 100,000 0,000 80,000 80,000 4,40 352,00m (EF5A42B1) Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

8 100,000 0,000 80,000 80,000 3,97 317,60m (EFQ3383L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

9 125,000 0,000 100,000 100,000 5,03 503,00m (EF5A52B1) Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

10 125,000 0,000 100,000 100,000 4,31 431,00m (EFQ3384L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

11 100,000 0,000 80,000 80,000 5,37 429,60m (EF5A62B1) Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment
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12 100,000 0,000 80,000 80,000 4,56 364,80m (EFQ3385L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

13 35,000 0,000 30,000 30,000 5,19 155,70m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

15 305,000 0,000 300,000 300,000 3,58 1.074,00m (EEV41210) Cable de comunicacions per a BUS de
dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

16 60,000 0,000 50,000 50,000 1,54 77,00m (EG312334) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

17 55,000 0,000 50,000 50,000 1,97 98,50m (EG312344) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

18 50,000 0,000 40,000 40,000 1,81 72,40m (EG312534) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

19 150,000 0,000 130,000 130,000 2,09 271,70m (EG312634) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

20 20,000 0,000 15,000 15,000 47,50 712,50m (EG2DBGH7) Safata metàl·lica de xapa llisa amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100
mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

21 20,000 0,000 15,000 15,000 57,31 859,65m (EG2DBGK7) Safata metàl·lica de xapa llisa amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100
mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

22 4,000 0,000 2,000 2,000 19,82 39,64kg (EEYUU002) Subministrament i càrrega de gas
frigorífic R-410a al circuit frigorífic.

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.10 16.767,12

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 01 INSTAL.LACIÓ ELECTRICA

1 1,000 0,000 1,000 1,000 734,68 734,68u (EG51U001) Subministrament i muntatge de
conjunt de mesura TMF-10 per una potència de 111
kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de
comptadors.

2 1,000 0,000 1,000 1,000 801,68 801,68u (EG51U002) Subministrament i muntatge de
conjunt de mesura TMF-10 per una potència de 134
kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de
comptadors.

3 2,000 0,000 1,000 1,000 1.086,89 1.086,89u (EG51U003) Subministrament i muntatge de
conjunt de mesura TMF-10 per una potència de 173
kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de
comptadors.

4 30,000 0,000 1,000 1,000 61,65 61,65m (EG31U300) Subministrament i muntatge
d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre General
Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 4x120 mm2 + TT 70 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, mànega de secció necessària
segons Esquemes Unifilars, inclòs terminals i
connexió en ambdós extrems, col·locat en canal o
safata.
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5 75,000 0,000 75,000 75,000 73,34 5.500,50m (EG31U301) Subministrament i muntatge
d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre General
Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 4x150 mm2 + TT 95 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, mànega de secció necessària
segons Esquemes Unifilars, inclòs terminals i
connexió en ambdós extrems, col·locat en canal o
safata.

6 272,000 0,000 272,000 272,000 105,70 28.750,40m (EG31U302) Subministrament i muntatge
d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre General
Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 4x240 mm2 + TT 120
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, mànega de secció necessària
segons Esquemes Unifilars, inclòs terminals i
connexió en ambdós extrems, col·locat en canal o
safata.

12 492,000 0,000 350,000 350,000 6,30 2.205,00m (EG31U400) Subministrament i col·locació de
fuetons realitzats amb cable conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, per a la posada a terra de les taules, de la
longitud necessària per arribar fins a la xarxa
equipotencial de la safata i connexió en ambdós
extrems.

13 140,000 140,000 0,000 140,000 53,29 7.460,60u (EG31U001) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des quadre elèctric d'usos diversos fins
caixa de derivació, amb mànega de conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3x2,5mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió de fums, instal·lada per safata
en trams principals i sota tub coarrugat en trams
secundaris, inclòs caixes de derivació i material
auxiliar necessari.

15 18,000 18,000 0,000 18,000 22,84 411,12u (EG31U003) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3x2,5mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

16 6,000 6,000 0,000 6,000 40,05 240,30u (EG31U004) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x4mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

17 4,000 4,000 0,000 4,000 63,85 255,40u (EG31U005) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

18 4,000 4,000 0,000 4,000 127,62 510,48u (EG31U006) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x16mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

19 4,000 4,000 0,000 4,000 182,22 728,88u (EG31U007) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x25mm2, amb coberta del cable de
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poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

20 540,000 0,000 350,000 350,000 7,73 2.705,50m (EG317662) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

21 30,000 0,000 30,000 30,000 19,91 597,30m (EG312696) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

22 100,000 0,000 100,000 100,000 32,47 3.247,00m (EG3126A6) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

24 160,000 0,000 160,000 160,000 70,36 11.257,60m (EG31FH01) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 150 + 1x70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.01 66.554,98

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 02 QUADRES I SUBQUADRES

1 1,000 0,000 0,500 0,500 3.328,73 1.664,37u (EG1AU104) Subministrament i muntatge de
Quadre elèctric general i distribució de SAI, amb les
proteccions necessàries per a les línies
d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

4 1,000 0,000 0,800 0,800 3.448,82 2.759,06u (EG1AU004) Modificació d'un dels quadres
existents segons Esquema Unifilar per convertir-lo
en Quadre General Planta 4, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions,
segons la potència instal·lada, inclòs el trasllat a
una nova ubicació.

5 1,000 0,000 0,800 0,800 3.061,62 2.449,30u (EG1AU003) Modificació d'un dels quadres
existents segons Esquema Unifilar per convertir-lo
en Quadre General Planta 3, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions,
segons la potència instal·lada, inclòs el trasllat a
una nova ubicació.

6 1,000 0,000 0,500 0,500 2.300,43 1.150,22u (EG1AU101) Subministrament i muntatge de
Quadre de Commutació per a connexió a xarxa de
Grup Electrogen i connexió.

8 13,000 8,000 2,000 10,000 1.031,72 10.317,20u (EG1AU102) Desmuntatge dels quadres existents i
muntatge en una nova ubicació, inclòs la
prolongació de totes les línies actuals, mitjançant
empalmaments realitzats en fals sostre i protegits
amb caixes de derivació de PVC, connexió en
l'extrem de les proteccions i comprovació.
Adequació del quadre segons Esquemes Unifilars.

10 1,000 0,000 0,700 0,700 443,10 310,17u (EG1AU105) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta baixa, amb les proteccions necessàries per a
les línies d'alimentació dels Rack 's en CPD,
segons Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

11 1,000 0,000 0,700 0,700 443,10 310,17u (EG1AU106) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta 1, amb les proteccions necessàries per a les
línies d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

12 1,000 0,000 0,700 0,700 614,83 430,38u (EG1AU107) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta 3, amb les proteccions necessàries per a les
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línies d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

13 1,000 0,000 0,700 0,700 614,83 430,38u (EG1AU108) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta 4, amb les proteccions necessàries per a les
línies d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.02 19.821,25

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 03 CANALITZACIONS

1 80,000 80,000 0,000 80,000 20,17 1.613,60m (EG2DF6K1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

2 225,000 225,000 0,000 225,000 16,49 3.710,25m (EG2DF6H1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

3 690,000 690,000 0,000 690,000 13,87 9.570,30m (EG2DF6F1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

4 340,000 180,000 160,000 340,000 11,40 3.876,00m (EG2DF6D1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

5 255,000 255,000 0,000 255,000 17,85 4.551,75m (EG2DF6F2) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

6 30,000 30,000 0,000 30,000 27,25 817,50m (EG2DF6K2) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
400 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

7 2.250,000 2.000,000 0,000 2.000,000 0,74 1.480,00m (EG222715) Tub flexible corrugat de PVC, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

8 5.140,000 5.000,000 0,000 5.000,000 0,79 3.950,00m (EG222815) Tub flexible corrugat de PVC, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

9 5.140,000 2.000,000 2.000,000 4.000,000 0,89 3.560,00m (EG222915) Tub flexible corrugat de PVC, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.03 33.129,40

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 04 MECANISMES

29 2.548,000 120,000 1.880,000 2.000,000 15,61 31.220,00u (11GPFH01) Punt per endolls, inclou p.p. de tubs
de polipropilé, cablejat, caixes de derivació, i linies i
conexions tipus Wieland per garantir una coca de 2
m respecte a la col.locació de la caixa
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TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.04 31.220,00

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 09 INSTAL.LACIONS D'IL.LUMINACIÓ

2 108,000 0,000 50,000 50,000 10,81 540,50u (EH41U001) Desplaçament de lluminària de 1x35W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

3 14,000 0,000 10,000 10,000 10,81 108,10u (EH41U002) Desplaçament de lluminària de 1x28W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

4 13,000 0,000 10,000 10,000 10,81 108,10u (EH41U003) Desplaçament de lluminària de 1x14W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

5 12,000 0,000 10,000 10,000 17,52 175,20u (EH41U004) Desplaçament de lluminària de 2x58W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

12 1,000 0,000 1,000 1,000 102,62 102,62u (EH11U001) Subministrament i muntatge de
lluminària de 2x58W marca Philips model Pacific o
equivalent, inclòs tubs fluorescents de TL de 58W
4000 ° K, amb reactància electrònica regulable,
cablejat i connexió.

16 4,000 0,000 2,000 2,000 878,07 1.756,14u (EHV1U001) Subministrament i muntatge de
sistema d'encesa i apagada automàtica de
l'enllumenat de la planta, mitjançant polsadors
distribuïts per la planta, controlat per un relé
temporitzador programable anual, inclosos els
elements de maniobra i control per als circuits
existents en el quadre elèctric i sistema d'avís
acústic amb possibilitat de rearmament manual.

17 328,000 0,000 270,000 270,000 66,36 17.917,20u (EHV1U010) Modificació de pantalla d'il·luminació
existent a regulable, inclosa reactància regulable
1-10V, sondes i modificació del cablejat de la
pantalla. Totalment regulades i en funcionament

18 489,000 0,000 400,000 400,000 12,26 4.904,00u (EG3CZF15) Punt de llum, inclou part proporcional
de tubs de polipropilé, cablejat, caixes de derivació i
linies

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.09 25.611,86

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 10 TELECOMUNICACIONS

1 13,000 0,000 2,000 2,000 703,42 1.406,84u (EP74S911) Armari metàl·lic amb bastidor tipus
rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x
1000 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb
pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

8 1.769,000 0,000 1.769,000 1.769,000 46,75 82.700,75u (EP43U003) Subministrament i muntatge d'enllaç
de Categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, des de rack de planta fins a
mecanismes, instal·lat per safata en trams
principals i per tub en trams secundaris, inclòs la
connexió. Mitjana estimada de 50 metres per enllaç.

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.10 84.107,59

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 12 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

APARTAT 01 DETECCIÓ INCENDIS

EUR
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3 45,000 0,000 25,000 25,000 103,34 2.583,50u (EM11U001) Suminstro i instal·lació de detector de
fum òptic analògic algorítmic per a centrals FP2800
amb microprocessador, càmera òptica extraïble i
reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia.
Inclou base pel seu muntatge. Queda inclosa la part
proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de
caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

4 68,000 0,000 60,000 60,000 45,77 2.746,20u (EM11U002) Desplaçament de detector de fums
existent. Inclou desmuntatge i posterior connexió.
Inclou part proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF,
protegit sota tub corrugat, incloent part proporcional
de caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

5 10,000 0,000 10,000 10,000 39,93 399,30u (EM14U001) Desplaçament de polsador existent.
Inclou desmuntatge i posterior connexió. Inclou part
proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de
caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

6 10,000 0,000 10,000 10,000 37,55 375,50u (EM13U001) Desplaçament de sirena existent.
Inclou desmuntatge i posterior connexió. Inclou part
proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de
caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

TOTAL APARTAT 01.05.12.01 6.104,50

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 12 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

APARTAT 02 EXTINCIÓ INCENDIS

4 1,000 1,000 0,000 1,000 167,80 167,80u (EM23U001) Buidatge de la xarxa de BIE's
5 18,000 9,000 6,000 15,000 123,92 1.858,80u (EM23U002) Desmuntatge i posterior muntatge de

boca de incedis Bie 25.
6 185,000 0,000 110,000 110,000 18,94 2.083,40m (EF11H712) Tub d'acer negre sense soldadura,

fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL APARTAT 01.05.12.02 4.110,00

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 14 ALTRES INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT

1 20,000 0,000 10,000 10,000 13,87 138,70m (EG2DF6F1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.14 138,70

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL AA AJUDES

1 5,000 0,000 5,000 5,000 5,43 27,15u (EY031000) Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm
realitzat amb màquina taladradora amb broca de
diamant

4 1,000 0,200 0,150 0,350 6.464,99 2.262,75pa (PPAUU001) Partida alçada d'abonament íntegre
en concepte d'ajuts del ram de paleta a les
instal·lacions i industrials
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TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.AA 2.289,90

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

1 214,243 167,143 0,000 167,143 4,70 785,57m3 (K2R54237) Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 214,243 167,143 0,000 167,143 23,94 4.001,40m3 (K2RA75A0) Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL CAPÍTOL 01.GR 4.786,97

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 40,000 16,000 8,000 24,000 5,62 134,88u (H1411111) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812

2 4,000 1,600 0,800 2,400 24,14 57,94u (H1411112) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812

3 19,000 7,600 3,800 11,400 11,12 126,77u (H1411115) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812

4 6,000 2,400 1,200 3,600 25,14 90,50u (H1414119) Casc de seguretat, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731

5 6,000 2,400 1,200 3,600 5,67 20,41u (H1421110) Ulleres de seguretat antiimpactes
estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6 4,000 1,600 0,800 2,400 4,77 11,45u (H1423230) Ulleres de seguretat per a tall
oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50
mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

7 4,000 1,600 0,800 2,400 5,84 14,02u (H1424340) Ulleres de seguretat hermètiques per a
esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars
de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8 4,000 1,600 0,800 2,400 7,75 18,60u (H142AC60) Pantalla facial per a soldadura
elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

9 6,000 2,400 1,200 3,600 6,83 24,59u (H142BA00) Pantalla facial per a protegir contra la
projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar
al casc amb arnès dielèctric

10 4,000 1,600 0,800 2,400 12,12 29,09u (H142CD70) Pantalla facial per a protecció de riscs
mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731

11 175,000 70,000 35,000 105,000 0,21 22,05u (H1431101) Protector auditiu de tap d'escuma,
homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12 18,000 7,200 3,600 10,800 18,06 195,05u (H1432012) Protector auditiu d'auricular, acoblat al
cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13 14,000 5,600 2,800 8,400 1,54 12,94u (H1445003) Mascareta de protecció respiratòria,
homologada segons UNE-EN 140
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14 14,000 5,600 2,800 8,400 12,70 106,68u (H1446004) Semimàscara de protecció filtrant
contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

15 14,000 5,600 2,800 8,400 11,54 96,94u (H1447005) Màscara de protecció respiratòria,
homologada segons UNE-EN 136

16 35,000 14,000 7,000 21,000 0,94 19,74u (H144D205) Filtre contra partícules, identificat amb
banda de color blanc, homologat segons UNE-EN
143 i UNE-EN 12083

17 33,000 13,200 6,600 19,800 2,65 52,47u (H144E406) Filtre mixte contra gasos i partícules,
homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

18 2,000 0,800 0,400 1,200 1.230,11 1.476,13u (H144JA20) Equip autònom de respiració amb
mascareta amb visor panoràmic per a ambients
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat,
regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50
bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45
minuts, vàlvula d'exhalació

19 2,000 0,800 0,400 1,200 897,79 1.077,35u (H144KB10) Equip autònom de respiració de circuit
obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN
137

20 137,000 54,800 27,400 82,200 2,28 187,42u (H1455710) Parella de guants d'alta resistència al
tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell
de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

21 137,000 54,800 27,400 82,200 10,58 869,68u (H1457520) Parella de guants aïllants del fred i
absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

22 139,000 55,600 27,800 83,400 6,41 534,59u (H1459630) Parella de guants per a soldador, amb
palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga
de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

23 205,000 82,000 41,000 123,000 5,36 659,28u (H145B002) Parella de guants de protecció contra
riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

24 139,000 55,600 27,800 83,400 2,62 218,51u (H145E003) Parella de guants contra agents
químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

25 137,000 54,800 27,400 82,200 6,68 549,10u (H145F004) Parella de guants d'alta visibilitat
pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

26 23,000 9,200 4,600 13,800 20,25 279,45u (H145K153) Parella de guants de material aïllant
per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

27 23,000 9,200 4,600 13,800 38,28 528,26u (H145K397) Parella de guants de material aïllant
per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

28 18,000 7,200 3,600 10,800 5,53 59,72u (H1461110) Parella de botes d'aigua de PVC de
canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

29 35,000 14,000 7,000 21,000 15,89 333,69u (H1461164) Parella de botes d'aigua de PVC de
canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

30 18,000 7,200 3,600 10,800 57,61 622,19u (H1463253) Parella de botes dielèctriques
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta
de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

31 35,000 14,000 7,000 21,000 5,97 125,37u (H1464420) Parella de botes de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

32 18,000 7,200 3,600 10,800 22,35 241,38u (H1465275) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
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33 35,000 14,000 7,000 21,000 25,18 528,78u (H1465277) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a encofrador, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

34 18,000 7,200 3,600 10,800 25,80 278,64u (H1465376) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a soldador, resistents a la humitat, de
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera
encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

35 35,000 14,000 7,000 21,000 2,29 48,09u (H146J364) Parella de plantilles anticlaus de fleix
d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència
a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

36 18,000 7,200 3,600 10,800 13,66 147,53u (H1474600) Cinturó antivibració, ajustable i de teixit
transpirable

37 11,000 4,400 2,200 6,600 51,34 338,84u (H147D102) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat
per un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

38 11,000 4,400 2,200 6,600 544,16 3.591,46u (H147D405) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria
10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

39 11,000 4,400 2,200 6,600 253,54 1.673,36u (H147D501) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

40 7,000 2,800 1,400 4,200 29,55 124,11u (H147K602) Sistema de subjecció en posició de
treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364

41 18,000 7,200 3,600 10,800 21,48 231,98u (H147L015) Aparell d'ancoratge per a equip de
protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb
tac mecànic

42 4,000 1,600 0,800 2,400 87,83 210,79u (H147M007) Arnès de seient solidari a equip de
protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

43 35,000 14,000 7,000 21,000 21,03 441,63u (H147N000) Faixa de protecció dorslumbar
44 18,000 7,200 3,600 10,800 17,48 188,78u (H1481242) Granota de treball per a construcció,

de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

45 18,000 7,200 3,600 10,800 15,96 172,37u (H1481442) Granota de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

46 18,000 7,200 3,600 10,800 15,96 172,37u (H1481542) Granota de treball per a guixaires i/o
pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

47 18,000 7,200 3,600 10,800 15,01 162,11u (H1481654) Granota de treball per a soldadors i/o
treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i EUR
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UNE-EN 348

48 18,000 7,200 3,600 10,800 6,02 65,02u (H1482222) Camisa de treball per a construcció, de
polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

49 18,000 7,200 3,600 10,800 6,02 65,02u (H1482422) Camisa de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc
amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

50 18,000 7,200 3,600 10,800 2,12 22,90u (H1484110) Samarreta de treball, de cotó
51 18,000 7,200 3,600 10,800 12,16 131,33u (H1485140) Armilla de treball, de polièster

embuatada amb material aïllant
52 18,000 7,200 3,600 10,800 16,64 179,71u (H1485800) Armilla reflectant amb tires reflectants a

la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

53 2,000 0,800 0,400 1,200 28,39 34,07u (H1486241) Casaca tipus enginyer, de polièster
embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

54 18,000 7,200 3,600 10,800 4,31 46,55u (H1487350) Impermeable amb jaqueta, caputxa i
pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3
mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

55 4,000 1,600 0,800 2,400 13,42 32,21u (H1488580) Davantal per a soldador, de serratge,
homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

56 4,000 1,600 0,800 2,400 46,89 112,54u (H1489580) Jaqueta per a soldador, de serratge,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

57 18,000 7,200 3,600 10,800 12,58 135,86u (H1489890) Jaqueta de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

58 2,000 0,800 0,400 1,200 16,95 20,34u (H148D900) Arnès per a senyalista, amb tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.01 17.952,63

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 1,000 0,400 0,200 0,600 219,65 131,79u (H154M029) Mampara plegable de protecció contra
projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i
amb el desmuntatge inclòs

2 1,000 0,400 0,200 0,600 386,63 231,98u (H15A2017) Extractor localitzat de gasos
contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

3 150,000 60,000 30,000 90,000 1,71 153,90dia (H16C0003) Detector de gasos portàtil, per a
espais confinats, amb detector de gas combustible,
O2, CO i H2S

4 8,000 3,200 1,600 4,800 157,50 756,00u (HBBAA003) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

5 8,000 3,200 1,600 4,800 33,17 159,22u (HBBAA005) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

6 8,000 3,200 1,600 4,800 27,64 132,67u (HBBAA007) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

7 8,000 3,200 1,600 4,800 32,18 154,46u (HBBAB115) Senyal de obligació, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
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8 8,000 3,200 1,600 4,800 26,64 127,87u (HBBAC005) Senyal indicativa de la ubicació
d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

9 4,000 1,600 0,800 2,400 5,24 12,58u (HBBAE001) Rètol adhesiu (MIE-RAT.10 ) de
maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

10 8,000 3,200 1,600 4,800 40,93 196,46u (HBBAF004) Senyal d'advertència, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

11 8,000 3,200 1,600 4,800 30,01 144,05u (HBBAF007) Senyal d'advertència, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins
3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12 8,000 3,200 1,600 4,800 44,39 213,07u (HM31161J) Extintor de pols seca, de 6 kg de
càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.03 2.414,05

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 12,000 4,800 2,400 7,200 5,28 38,02m (HBC1KJ00) Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de
llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

2 3,000 1,200 0,600 1,800 880,73 1.585,31u (HQU1B250) Amortització de mòdul prefabricat per
a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

3 11,000 4,400 2,200 6,600 44,42 293,17mes (HQU1B150) Lloguer de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

4 21,000 8,400 4,200 12,600 135,92 1.712,59mes (HQU1H110) Lloguer de mòdul prefabricat de
cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre
traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic
de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

5 5,000 2,000 1,000 3,000 817,55 2.452,65u (HQU1D290) Amortització de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4
usos

6 21,000 8,400 4,200 12,600 44,42 559,69mes (HQU1D190) Lloguer de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

7 41,000 16,400 8,200 24,600 54,38 1.337,75u (HQU22301) Armari metàl·lic individual de doble
compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
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8 14,000 5,600 2,800 8,400 15,83 132,97u (HQU25201) Banc de fusta amb capacitat per a 3
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

9 9,000 3,600 1,800 5,400 23,94 129,28u (HQU25701) Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i
0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 7,000 2,800 1,400 4,200 17,91 75,22u (HQU27502) Taula de fusta amb capacitat per a 6
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

11 5,000 2,000 1,000 3,000 28,44 85,32u (HQU27902) Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs

12 1,000 0,400 0,200 0,600 107,43 64,46u (HQU2AF02) Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

13 1,000 0,400 0,200 0,600 55,19 33,11u (HQU2D102) Planxa elèctrica per a escalfar
menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

14 5,000 2,000 1,000 3,000 85,73 257,19u (HQU2E001) Forn microones per a escalfar
menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

15 1,000 0,400 0,200 0,600 52,16 31,30u (HQU2GF01) Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

16 5,000 2,000 1,000 3,000 1,82 5,46u (HQU2P001) Penja-robes per a dutxa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.04 8.793,49

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 69,000 27,600 13,800 41,400 19,01 787,01h (H16F1004) Informació en Seguretat i Salut per als
riscos específics de l'obra

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.05 787,01

Imports referits a execució material

INFORMAT I CONFORME:                                  LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ
EL CONTRACTISTA

Josep Maria Verdú Tamayo                              Juli Cortés Escoda i Gerard Torres Caballé
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
& EMTE SLU UTE
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IMP.ACUM. IMP.CERT. IMP.ACUM.
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST CERT Nº1 MENS Nº 2 CERT Nº2

NIVELL 3: Subcapítol
Subcapítol 01.00.01 Treballs Previs 4.630,58 1.614,39 0,00 1.614,39

Subcapítol 01.00.02 Enderrocs 9.773,26 6.784,01 -287,07 6.496,94

Capítol 01.00 Treballs previs i replateig general 14.403,84 8.398,40 -287,07 8.111,33

Subcapítol 01.02.02 Estructura 9.458,90 1.783,23 14.572,83 16.356,06

Capítol 01.02 Sistema estructural 9.458,90 1.783,23 14.572,83 16.356,06

Subcapítol 01.03.03 Façanes 272.751,78 0,00 0,00 0,00

Capítol 01.03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 272.751,78 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.04.01 Compartimentació interior vertical 418.344,50 59.982,92 54.288,18 114.271,10

Subcapítol 01.04.02 Compartimentació interior horitzontal 337.202,99 37.336,94 11.082,43 48.419,37

Subcapítol 01.04.03 Escales i rampes interiors 105,19 0,00 0,00 0,00

Capítol 01.04 Sistemes de compartimentació i d'acabats
interiors

755.652,68 97.319,86 65.370,61 162.690,47

Subcapítol 01.05.03 Instal.lacions d'aigua 4.960,86 121,50 639,63 761,13

Subcapítol 01.05.04 Evacuació d'aigüa 2.557,66 155,70 672,25 827,95

Subcapítol 01.05.05 Instal.lacions tèrmiques 267.317,75 44.028,14 133.165,02 177.193,16

Subcapítol 01.05.08 Instal.lacions elèctriques 323.249,84 49.259,14 101.466,49 150.725,63

Subcapítol 01.05.09 Instal.lacions d'il.luminació 92.874,51 0,00 25.611,86 25.611,86

Subcapítol 01.05.10 Telecomunicacions 136.754,19 1.531,20 82.576,39 84.107,59

Subcapítol 01.05.11 Audiovisuals 24.485,79 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.05.12 Instal.lacions de protecció contra incendis 18.278,11 1.283,08 8.931,42 10.214,50

Subcapítol 01.05.14 Altres instal.lacions de protecció i seguretat 31.837,26 0,00 138,70 138,70

Subcapítol 01.05.AA Ajudes 6.963,99 1.293,00 996,90 2.289,90

Capítol 01.05 Sistema de
condicionaments,instal.lacions,serveis

909.279,96 97.671,76 354.198,66 451.870,42

Subcapítol 01.06.01 Plantes 115.016,27 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.02 Cuina 68.707,82 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.03 Arxius compactes 94.742,06 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.04 Zona pausa/cafè 35.883,00 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.05 Servei Mèdic 1.446,94 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.06 Senyalització emergència 3.790,16 0,00 0,00 0,00

Capítol 01.06 Equipament 319.586,25 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.SS.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 29.920,99 11.968,36 5.984,27 17.952,63

Subcapítol 01.SS.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.023,42 1.609,37 804,68 2.414,05

Subcapítol 01.SS.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL
D'OBRA

14.655,82 5.862,33 2.931,16 8.793,49

Subcapítol 01.SS.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT
PERSONAL

1.311,69 524,68 262,33 787,01

Capítol 01.SS Seguretat i Salut 49.911,92 19.964,74 9.982,44 29.947,18

NIVELL 2: Capítol
Capítol 01.00 Treballs previs i replateig general 14.403,84 8.398,40 -287,07 8.111,33

Capítol 01.02 Sistema estructural 9.458,90 1.783,23 14.572,83 16.356,06

Capítol 01.03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 272.751,78 0,00 0,00 0,00

EUR
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ Pàgina: 2
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IMP.ACUM. IMP.CERT. IMP.ACUM.
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST CERT Nº1 MENS Nº 2 CERT Nº2
Capítol 01.04 Sistemes de compartimentació i d'acabats

interiors
755.652,68 97.319,86 65.370,61 162.690,47

Capítol 01.05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis 909.279,96 97.671,76 354.198,66 451.870,42

Capítol 01.06 Equipament 319.586,25 0,00 0,00 0,00

Capítol 01.GR Gestió de residus 6.135,92 4.786,97 0,00 4.786,97

Capítol 01.SS Seguretat i Salut 49.911,92 19.964,74 9.982,44 29.947,18

Obra 01 ECO-15219 2.337.181,25 229.924,96 443.837,47 673.762,43

NIVELL 1: Obra
Obra 01 ECO-15219 2.337.181,25 229.924,96 443.837,47 673.762,43

Obra 2.337.181,25 229.924,96 443.837,47 673.762,43

IMPORT TOTAL PRESSUPOST 2.337.181,25 €

DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERTIFICAT 1.663.418,82 €

IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 673.762,43 €

IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 229.924,96 €

IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 443.837,47 €

Imports referits a execució material

INFORMAT I CONFORME:                                  LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ
EL CONTRACTISTA

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
& EMTE SLU UTE

EUR
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OBRA: ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA 
CLAU:  ECO-15219 
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE 

RESUM Data Amidament: 15.01.2016 
Certificació número 003 PERÍODE: des/15-gen/16 

CERTIFICACIÓ ACTUAL

IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN 1.349.072,98
19% EXECUCIÓ PER CONTRACTE 256.323,87

1.605.396,85
RETENCIONS 0,00
PENALITZACIONS 0,00
PARTIDES ALÇADES 0,00

TOTAL A ORIGEN 1.605.396,85

El senyor  arquitecte, Director de l'Obra referenciada i els senyors 
arquitectes tècnics, Directors d’Execució, CERTIFIQUEN que d'acord amb els detalls continguts al resum adjunt, l'import acumulat a origen 
d'aquesta obra puja la suma de UN MILIÓ SIS-CENTS CINC MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
(1.605.396,85- Euros.) 

A Barcelona, vint-i-cinc de gener de 2016 

INFORMAT I CONFORME: EL CONTRACTISTA    LA DIRECCIÓ DE L'OBRA 

    
ACSA Obras e Infraestructuras SA & EMTE SLU UTE 

LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ      EL GERENT D’ OBRES D’INFRAESTRUCTURES.CAT 

    Vist i plau 
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Certificació Nº: 3 Data Certificació: 25/01/16 Inici: 16/12/15 Tancament: 15/01/16

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS I REPLATEIG GENERAL

SUBCAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

1 278,980 157,705 0,000 157,705 4,06 640,28m2 (E9R2FH01) Protecció de paviment amb moqueta
en rotlle de fibres sintètiques, arrissada, amb suport
d'arpillera, resistència a l'abrasió , col·locada
superficialment, i posterior retirada de la mateixa un
cop finalitzada l'obra

2 425,850 111,325 0,000 111,325 7,44 828,26m2 (E865FH01) Protecció de paraments verticals fins a
1,50 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec
tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2,
d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
superficialment sobre parament vertical, i posterior
retirada de la mateixa un cop finalitzada l'obra

3 38,960 17,240 0,000 17,240 8,46 145,85m2 (E865FH02) Protecció de paraments verticals i
horitzontals de les cabines dels ascensors amb
tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc
B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
superficialment sobre el parament, i posterior
retirada de la mateixa un cop finalitzada l'obra

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.00.01 1.614,39

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS I REPLATEIG GENERAL

SUBCAPÍTOL 02 ENDERROCS

1 255,700 105,998 0,000 105,998 9,87 1.046,20m2 (K2164771) Enderroc de paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4 15,000 8,000 7,000 15,000 2,97 44,55u (K21A3011) Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

5 806,400 730,415 0,000 730,415 7,43 5.426,98m2 (K216FH01) Enderroc d'envà de plaques de guix
laminat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.00.02 6.517,73

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

APARTAT 01 ESTRUCTURA DE FOMRIGÓ

1 6,885 6,885 17,098 23,983 69,92 1.676,89m3 (E45CJ8B3) Formigó, per a bancades,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

TOTAL APARTAT 01.02.02.01 1.676,89

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

APARTAT 02 ESTRUCTURA D'ACER

EUR
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2 1.207,458 6.299,468 2.528,768 8.828,236 2,52 22.247,15kg (K44Z5025) Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

TOTAL APARTAT 01.02.02.02 22.247,15

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

SUBCAPÍTOL 03 FAÇANES

APARTAT 02 OBERTURES

1 2.594,032 0,000 2.850,810 2.850,810 39,43 112.407,44m2 (EAVTFH01) Subministre i col.locacio de cortina de
teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a
2,5 m d'amplària i 4 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Teixit Veroscreen I-380. Marca Verosol o equivalent.

2 2.790,000 0,000 800,920 800,920 61,03 48.880,15m2 (EB92FH01) Subministrament i col.locació de
làmina incolora LlumarTHE 80 (Helios), sense color,
rebuitg d'energia 43%, tractamet hidròfug, per
protecció solar en evidrament de façana. Inclou
mitjans d'elevació i elements accesoris. Totalment
instal.lada

TOTAL APARTAT 01.03.03.02 161.287,59

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 01 PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 217,660 133,836 0,000 133,836 24,15 3.232,14m2 (E612BR1K) Paret divisòria recolzada de gruix 14
cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

2 972,892 886,785 0,000 886,785 32,18 28.536,74m2 (E6524J4B) Envà de plaques de guix laminat format
per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

3 89,118 465,368 68,200 533,568 40,12 21.406,75m2 (E652HJAB) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

5 606,059 499,108 0,000 499,108 39,08 19.505,14m2 (E652HJ4B) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

6 151,608 147,679 0,000 147,679 45,20 6.675,09m2 (E652FH02) Envà de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 160 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 3
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament, aïllament

EUR
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amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm
de gruix, col·locada no adherida i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W

8 648,670 102,272 493,658 595,930 81,56 48.604,05m2 (E66EFH01) Mampara modular de 110 mm de
gruix, formada per doble tauler de partícules
aglomerades de fusta de 18 mm de gruix revestit
amb laminat texturitzat de baix contingut de
formaldèhid de classe E1, baixa emissió de gasos
tòxics en cas d'incendi, classificació de resistència
al foc M3 i cantejat amb perfil de PVC de doble
densitat, aïllament acústic de 46 dB, certificats ISO
9001- ISO 14001- FSC (Forest Stewardship
Council), model WALLTECH de Estel o equivalent,
acabat de color blanc o gris, col·locada

9 539,338 125,288 449,085 574,373 104,84 60.217,27m2 (E66EFH02) Mampara modular de vidre laminat
6+6 amb làmina SILENCE translúcida, 2 perfils
d'alumini extrusionat AW 6060 (EN 573) de 40 mm
d'alçada i 45,8 mm de secció, recobert d'alumini
anoditzat, disposats cada 80 cm amb regulació +/-
12 mm, recobriment plàstic multilínia
antidesplaçament, junta entre vidres amb perfil
d'alumini anoditzat de 7x10 mm bisellat internament
en 45º, unió amb biadhesiu de 3M VHB, aïllament
acústic de 35 dB, certificats ISO 9001- ISO 14001,
model Slim Box de Estel o equivalent, col·locada

10 48,263 0,000 45,598 45,598 158,50 7.227,28m2 (E66EFH03) Mampara modular de doble vidre
laminat 6+6 amb làmina SILENCE translúcida, 2
perfils d'alumini extrusionat AW 6060 (EN 573) de
40 mm d'alçada i 93 mm de secció, recobert
d'alumini anoditzat, disposats cada 80 cm amb
regulació +/- 12 mm, recobriment plàstic multilínia
antidesplaçament, junta entre vidres amb perfil
d'alumini anoditzat de 7x10 mm bisellat internament
en 45º, unió amb biadhesiu de 3M VHB, aïllament
acústic de 44 dB, certificats ISO 9001- ISO 14001,
model Slim Box de Estel o equivalent, col·locada

11 34,230 0,000 17,115 17,115 189,38 3.241,24m (E66EFH04) Mampara modular de vidre laminat
8+8, de 133 cm d'alçària, formada per perfils
d'alumini de secció 122x60 mm, acabat anoditzat,
resistència segons UNE 85-238-91, model
Slim-Estel Glass 60mm de Estel o equivalent,
col·locada encastada en paviment tècnic mitjançant
perfil de tub rectangular

13 291,494 0,000 43,449 43,449 16,28 707,35m2 (E7CPK6D8) Aïllament acústic amb panell
autoportant de fibres minerals amb recobriment de
paper kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8
cm, col·locat sobre parament vertical

14 23,368 0,000 11,684 11,684 300,22 3.507,77m2 (EAU13A20) Envà mòbil monodireccional format
per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i
71 mm de gruix, amb una massa superficial 32
kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana de roca, acabat exterior amb taulell
de melamina, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís
amb carril superior sense guia inferior, col·locat

15 63,700 58,063 0,000 58,063 11,90 690,95m2 (E83F5H03) Aplacat vertical amb placa de guix
laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques

17 5,000 5,000 0,000 5,000 156,19 780,95u (E652FH03) Calaix per a equips d'extinció
d'incendis (BIE/extintor) de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35
mm de gruix, 67 cm d'amplària i 250 cm d'alçària ,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina

18 7,000 7,000 0,000 7,000 163,25 1.142,75u (E652FH04) Calaix per a equips d'extinció
d'incendis (BIE/extintor) de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i fulla batent, de 35
mm de gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària ,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb EUR
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acabat xapat melamina

19 42,000 16,137 0,000 16,137 203,59 3.285,33m (E652FH05) Armari guardarroba de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, fixades mecànicament, prestatges amb
tauler de partícules de fusta, amb acabat xapat
melamina, de 22 mm de gruix, per a armaris de 60
cm d'amplària i fulles batents per a porta d'armari,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 190 cm
d'alçària, amb acabat xapat melamina

TOTAL APARTAT 01.04.01.01 208.760,80

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 02 FUSTERIA INTERIOR

1 16,000 9,000 0,000 9,000 171,47 1.543,23u (KAQRFH01) Desmuntatge i muntatge de bastiment
i fulles de porta interior existent, de fins a 2 m2 de
superfície, per a la seva restauració a taller i
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat

2 166,650 0,000 46,313 46,313 252,14 11.677,36m2 (E66EFH06) Mòdul de porta batent de vidre per
mampara de vidre doble, emmarcada, a tota
alçada, realitzada amb perfils d'alumini extrusionat
AW 6060 (EN 573) de 45,8 mm de secció acabat
anoditzat. Goma perimetral en tot el marc per a
l'absorció de l'impacte i millora de l'acústica. Full de
vidre de 12mm temperat, amb perfil perimetral en
alumini anoditzat de 38 mm de gruix. Maneta amb
pany incorporada model Hoppe i frontisses
pivotants de triple regulació cromades. Certificats
ISO 9001- ISO 14001- FSC. Model Slim Box de la
marca Estel.

3 60,850 1,600 0,000 1,600 262,91 420,66m2 (E66EFH07) Mòdul de porta batent cega a tota
alçada, realitzada amb perfils d'alumini extrusionat
AW 6060 (EN 573) de 45,8 mm de secció acabat
anoditzat. Goma perimetral en tot el marc per a
l'absorció de l'impacte i millora de l'acústica. Full de
38 mm de gruix xapada en laminat d'alta pressió
acabat laminat. Maneta amb pany incorporada
model Hoppe i frontisses pivotants de triple
regulació cromades. Certificats ISO 9001- ISO
14001- FSC. Model Slim Box de la marca Estel.
Referència PM01

4 1,000 0,900 0,000 0,900 209,86 188,87u (EASA71BB) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu
alt amb tanca antipànic, col·locada

5 13,000 12,600 0,000 12,600 172,12 2.168,71u (EASA71B2) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu
alt, col·locada

6 1,000 0,900 0,000 0,900 353,04 317,74u (EASA72W2) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
de dues fulles batents, per a una llum de
80+40x205 cm, preu alt, col·locada

7 4,000 3,600 0,000 3,600 786,88 2.832,77u (EASA72SF) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de
dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm,
preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

8 2,000 1,800 0,000 1,800 485,15 873,27u (EASA72JB) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de
dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm,
preu alt amb tanca antipànic, col·locada

9 1,000 0,900 0,000 0,900 332,91 299,62u (EASA71DF) Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60,
una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm,
preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

10 14,000 2,000 0,000 2,000 190,97 381,94u (EAQDFH01) Fulla batent per a porta interior, de 40
mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària ,
per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada

TOTAL APARTAT 01.04.01.02 20.704,17

OBRA 01 ECO-15219
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CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 03 ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SERRALLERIA

1 133,700 0,000 28,740 28,740 88,51 2.543,78m (E6MEFH01) Subministrament i col·locació de tub
d'alumini lacat texturat en forma de L de secció
200x100. Dimensions del pòrtic 3.05x2.24 m. Inclou
perfil i placa per l'ancoratge a forjat. (perfils
horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb
una inèrcia de 200 a 1000 cm4)

TOTAL APARTAT 01.04.01.03 2.543,78

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

APARTAT 04 ACABATS INTERIORS

2 131,200 60,210 0,000 60,210 20,73 1.248,15m2 (E81132D4) Arrebossat reglejat sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R

4 4.951,200 0,000 2.734,985 2.734,985 3,38 9.244,25m2 (E898J2A0) Pintat de parament vertical de guix,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5 89,300 0,000 103,400 103,400 20,44 2.113,50m2 (E8252265) Enrajolat de parament vertical interior a
una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu alt, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

TOTAL APARTAT 01.04.01.04 12.605,90

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL

APARTAT 01 SOSTRES, TERRES FLOTANTS, CEL RASOS

1 1.763,750 1.765,956 595,400 2.361,356 9,09 21.464,73m2 (E84BFH01) Desmuntatge i posterior muntatge de
cel ras registrable de plaques d'acer postlacat, de
600x600 mm, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma
d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com
a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça
de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6
m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

4 490,700 0,000 802,111 802,111 19,00 15.240,11m2 (E8443300) Cel ras continu de plaques de guix
laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

5 72,500 0,000 38,990 38,990 7,57 295,15m2 (E7C9Y6M1) Aïllament amb placa rígida de llana de
roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3
de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,351
m2.K/W, col·locada sense adherir

7 242,000 0,000 24,898 24,898 3,75 93,37m (E84BFH03) Bandes d'acer postlacat, de 1000x147
mm, col·locat sobre estructura oculta existent d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma
d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com
a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça
de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6
m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
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11 1.123,450 1.127,764 381,330 1.509,094 28,70 43.311,00m2 (K219FH02) Retirada i recol.locació de paviment
tècnic interior existent amb peus regulables i amb
travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de
5800 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix,
acabat superficial d'encapsulat de fusta i
revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons
UNE-EN 12825. Incloent el tall de les peces per
ajust a les noves parets

TOTAL APARTAT 01.04.02.01 80.404,36

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

SUBCAPÍTOL 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL

APARTAT 04 ACABATS INTERIORS

3 850,020 0,000 452,296 452,296 25,23 11.411,43m2 (E9P1FH01) Subministrament i col·locació de
paviment de PVC heterogeni autoportant, en
lloseta. Amb tractament de poliureta sobre la capa
d'us, amb gruix total de 5 mm, pes de 8 kg/m2,
resistencia a l'abrassio Clase 34 / Clase 42, 12 dB
d'absorcio acustica i Clase 2 en resistencia al
lliscament.Col·locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa.
Model Beton gris, ref producte 5381-04. Marca
Liberty o equivalent

5 5.268,130 0,000 4.706,156 4.706,156 23,04 108.429,83m2 (E9R2FH02) Moqueta modular, calidad flotex, en
llosetas de 500x500 mm, 100% poliamida,
antiestatica, amb pes total 4,5 kg/m2, amb gruix
total de 5,3 mm, i classificacio al transit 33 Intens.
Col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa.
Model Metro Grape 546016, Metro Grey 546006,
Anthracite 546008. Marca Forbo modelo Flotex o
equivalent

TOTAL APARTAT 01.04.02.04 119.841,26

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 03 INSTAL.LACIONS D'AIGUA

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA

1 167,600 140,000 27,600 167,600 2,88 482,69m (EFC14A22) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

2 54,700 40,000 14,700 54,700 3,51 192,00m (EFC15A22) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

3 3,000 3,000 0,000 3,000 14,79 44,37u (EN3UU001) Subministre i col.locació de vàlvula de
bola, superficial, per soldar amb tub de polipropilé,
diàmetre 20 mm, 16 bar de PN. Totalment muntada
i en funcionament, incloent tots els elements
auxiliars necesaris

4 17,000 12,000 5,000 17,000 14,43 245,31u (EN3UU010) Subministre i col.locació de vàlvula de
tall de rosca, per encastar, per soldar amb tub de
polipropilé, diàmetre 20 mm, 16 bar de PN.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els elements auxiliars necesaris

TOTAL APARTAT 01.05.03.01 964,37

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 03 INSTAL.LACIONS D'AIGUA

APARTAT 02 INSTAL.LACIONS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
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1 1,000 0,000 1,000 1,000 128,61 128,61u (EJA24310) Escalfador acumulador elèctric de 50 l
de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, col·locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat

TOTAL APARTAT 01.05.03.02 128,61

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 04 EVACUACIÓ D'AIGÜA

1 141,100 125,000 16,100 141,100 5,19 732,31m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 30,000 10,000 20,000 30,000 17,92 537,60m (EFA1E542) Tub de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.04 1.269,91

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 01 TREBALLS PREVIS

1 17,000 15,000 2,000 17,000 317,53 5.398,01u (EEYUU001) Recuperació de gas frigorífic en
ampolles, per a la manipulació del circuit frigorífic.
Posteriorment, proves d'estanqueïtat, buit, càrrega
de gas i posada en marxa

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.01 5.398,01

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 02 CIRCUITS FRIGORIFICS

1 495,000 400,000 95,000 495,000 4,84 2.395,80m (EF5B24B1) Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

2 495,000 400,000 95,000 495,000 3,75 1.856,25m (EFQ3381L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

3 310,000 300,000 10,000 310,000 4,40 1.364,00m (EF5A42B1) Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

4 310,000 300,000 10,000 310,000 3,97 1.230,70m (EFQ3383L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà
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5 495,000 400,000 95,000 495,000 5,03 2.489,85m (EF5A52B1) Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6 495,000 400,000 95,000 495,000 4,31 2.133,45m (EFQ3384L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

7 310,000 300,000 10,000 310,000 5,37 1.664,70m (EF5A62B1) Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

8 310,000 300,000 10,000 310,000 4,56 1.413,60m (EFQ3385L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.02 14.548,35

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 03 LINIES ELECTRICAS

1 490,000 400,000 90,000 490,000 1,54 754,60m (EG312334) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.03 754,60

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 04 SANEJAMENT

1 245,000 240,000 5,000 245,000 5,19 1.271,55m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.04 1.271,55

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 05 UNITATS

1 15,000 12,000 3,000 15,000 144,60 2.169,00u (EEDEU020) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
interior d'VRV i transport a magatzem indicat per la
propietat.

2 16,000 14,000 2,000 16,000 144,60 2.313,60u (EEDEU021) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
BC i transport a magatzem indicat per la propietat.
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3 24,000 20,000 4,000 24,000 388,44 9.322,56u (EEDEU022) Desconnexió i desmuntatge d'unitat
interior d'VRV i trasllat a nova ubicació, inclòs els
accessoris de muntatge, connexió frigorífica,
elèctrica, bus de comunicació, desguàs, etc.
Totalment en funcionament i posada en marxa

4 6,000 3,000 3,000 6,000 1.048,62 6.291,72u (EEDEU001) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 2000 Frig / h, 2.150 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26
dB (A). Model PEFY-P20VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric. Fins i tot p.p.
d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot p.p.
d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

5 15,000 15,000 0,000 15,000 1.068,93 16.033,95u (EEDEU002) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 2.500 Frig / h, 2.752 kcal / h,
360/450/510 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/25/26
dB (A). Model PEFY-P25VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

6 7,000 7,000 0,000 7,000 1.077,07 7.539,49u (EEDEU003) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 3200 Frig / h, 3.440 kcal / h,
450/540/630 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/26/29
dB (A). Model PEFY-P32VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

7 1,000 1,000 0,000 1,000 1.113,64 1.113,64u (EEDEU004) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 4000 Frig / h, 4.300 kcal / h,
600/720/840 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i 23/27/30
dB (A). Model PEFY-P40VMA-E, gamma CITY
MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o equivalent.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.
Totalment muntada i en funcionament, incloent tots
els materials, accesoris i altres elements requerits.

8 2,000 2,000 0,000 2,000 1.121,76 2.243,52u (EEDEU005) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 5000 Frig / h, 5.418 kcal / h,
720/870/1020 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i
25/29/32 dB (A). Model PEFY-P50VMA-E, gamma
CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o
equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Totalment muntada i en funcionament,
incloent tots els materials, accesoris i altres
elements requerits.

9 1,000 1,000 0,000 1,000 1.125,83 1.125,83u (EEDEU007) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament d'unitat interior tipus conductes
pressio estandard de 7100 Frig / h, 7.740 kcal / h,
870/1080/1260 m3 / h, 35/50/70/100/150 Pa i
26/29/34 dB (A). Model PEFY-P71VMA-E, gamma
CITY MULTI (R410a) de Mitsubishi Electric o
equivalent. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de
muntatge. Totalment muntada i en funcionament,
incloent tots els materials, accesoris i altres
elements requerits.

10 6,000 6,000 0,000 6,000 4.330,75 25.984,50u (EED9U002) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 8 Sortides. Model CMB-P1010V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

11 9,000 9,000 0,000 9,000 4.535,56 40.820,04u (EED9U003) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 13 Sortides. Model CMB-P1013V-GA o

EUR

OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 10

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 3 Data Certificació: 25/01/16 Inici: 16/12/15 Tancament: 15/01/16

equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

12 2,000 2,000 0,000 2,000 5.185,79 10.371,58u (EED9U004) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de Controlador BC director, Sèrie
R2, gamma City Multi (R410A) de Mitsubishi
Electric, de 16 Sortides. Model CMB-P1016V-GA o
equivalent. Inclou accessoris de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Fins i tot
p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. Totalment
muntada i en funcionament, incloent tots els
materials, accesoris i altres elements requerits.

13 40,000 34,000 6,000 40,000 29,93 1.197,20m (EE42QC56) Conducte helicoïdal circular de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment

14 1,000 0,000 1,000 1,000 294,47 294,47u (EEM2E370) Caixa amb ventilador centrífug d'àleps
cap endavant de doble aspiració, de 3000 a 4000
m3/h de cabal màxim , motor acoblat directament al
rodet monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència, IP
55, mida de la turbina 9/9, caixa d'acer galvanitzat
amb aïllament, col·locada

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.05 126.821,10

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 06 DIFUSIO

1 585,000 500,000 85,000 585,000 18,24 10.670,40m2 (EE51LQ1A) Formació de conducte rectangular de
llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla
de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit
de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

2 321,000 300,000 21,000 321,000 7,35 2.359,35m (EE44BAS3) Tub flexible amb conducte circular
d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de
vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

3 79,000 40,000 39,000 79,000 19,34 1.527,86u (EEKBU001) Trasllat de difusor rotacional existent i
muntatge en nova situació.

6 7,000 0,000 7,000 7,000 72,60 508,20u (EEKBU004) Sectorització i adaptació de reixeta
lineal en les afectacions per divisió de mampara.

7 15,000 2,000 13,000 15,000 268,03 4.020,45u (EEKQU001) Sistema per a regulació de
temperatura en les sales de concentració, incloent
el subministre i col.locació de comporta de
regulació de cabal per a conductes rectangulars, de
200x200 mm, servomotor a 230 V, tot-res i
regulador de temperatura ambient, amb selector de
temperatura i interruptor fred-calor. S'inclou
l'alimentació elèctrica. Totalment muntat i funcionant.

8 2,000 0,000 2,000 2,000 129,77 259,54u (EEKP6211) Comporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm
d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els
conductes

10 4,000 0,000 2,000 2,000 44,42 88,84u (EEKP1501) Accessoris per a comporta tallafocs
amb placa amb fusible bimetàl·lic i dos finals de
carrera, col·locats a comporta tallafocs

11 70,550 60,000 10,550 70,550 72,32 5.102,18u (K21EFH01) Arrencada d'instal·lació d'aire
condicionat amb conductes, per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.06 24.536,82

OBRA 01 ECO-15219
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CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 07 CONTROL

1 970,000 850,000 120,000 970,000 3,58 3.472,60m (EEV41210) Cable de comunicacions per a BUS de
dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

2 38,000 0,000 38,000 38,000 162,68 6.181,84u (EEV3U001) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de control amb programador
setmanal. Totalment instal·lat i connectat. Model
PAR-31MAA. Marca Mitsibishi Electric o equivalent

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.07 9.654,44

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 08 POSTA EN MARXA

1 60,000 10,000 50,000 60,000 19,82 1.189,20kg (EEYUU002) Subministrament i càrrega de gas
frigorífic R-410a al circuit frigorífic.

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.08 1.189,20

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 09 SALA TÈCNICA PRINCIPAL

4 130,000 0,000 130,000 130,000 9,18 1.193,40m (EF5A73B1) Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

5 130,000 0,000 130,000 130,000 4,65 604,50m (EFQ3386L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

7 20,000 0,000 20,000 20,000 6,18 123,60m (EG312664) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

8 135,000 0,000 135,000 135,000 1,97 265,95m (EG312344) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

9 20,000 0,000 20,000 20,000 57,31 1.146,20m (EG2DBGK7) Safata metàl·lica de xapa llisa amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100
mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

10 20,000 0,000 20,000 20,000 5,19 103,80m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.09 3.437,45

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS
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SUBCAPÍTOL 05 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

APARTAT 01 CLIMATITZACIÓ

TITOL 5 10 SALES TÈCNIQUES

1 3,000 1,500 1,500 3,000 3.925,99 11.777,97u (EEGBU002) Subministrament, muntatge i posada
en marxa d'Unitat exterior CITY MULTI o equivalent
, bomba de calor, cabal variable de refrigerant.
Model PUMY-P112YKM, marca: Mitsubishi Electric
o equivalent. Pot. Frig: 12.500 W, Pot. Calo: 14.000
W, Consum: 3,04 KW (400-III). Gas: R-410

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent
mitjans d'elevació i part proporcional de desguàs.

2 6,000 4,000 2,000 6,000 1.065,01 6.390,06u (EEGBU003) Subministrament, muntatge i posada
en marxa d'Unitat interior CITY MULTI o equivalent,
de paret. Marca Mitsubishi Electric, model
PKFY-P50VHM-E o equivalent. Pot. Frig: 5.600 W,
Pot. Calo: 6.300 W, consum: 0,07 Kw (220-I).
Dimensions: 990 x 340 x 235 mm. Pes: 16 Kg.
Connexions: 1/4 ´´ i 1/2´´

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent
mitjans d'elevació i part proporcional de desguàs.

3 1,000 0,000 1,000 1,000 2.015,96 2.015,96u (EEGBU004) Subministrament, muntatge i posada
en marxa unitat partida de paret, bomba de calor,
Power Inverter, unitat exterior amb ventilador Axial.
Marca: Mitsubishi Electric, model: PKZS-50VHAL o
equivalent Pot. Frig: 4.600 W Pot. Calo: 5.000 W
Consum: 1,43 Kw (230-I) Gas: R-410A

Totalment Instal·lada i en funcionament, incloent
mitjans d'elevació i part proporcional de desguàs.

4 7,000 0,000 7,000 7,000 162,68 1.138,76u (EEV3U001) Subministrament, muntatge i posada
en funcionament de control amb programador
setmanal. Totalment instal·lat i connectat. Model
PAR-31MAA. Marca Mitsibishi Electric o equivalent

5 125,000 100,000 25,000 125,000 4,84 605,00m (EF5B24B1) Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6 125,000 100,000 25,000 125,000 3,75 468,75m (EFQ3381L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

7 100,000 80,000 20,000 100,000 4,40 440,00m (EF5A42B1) Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

8 100,000 80,000 20,000 100,000 3,97 397,00m (EFQ3383L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

9 125,000 100,000 25,000 125,000 5,03 628,75m (EF5A52B1) Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

10 125,000 100,000 25,000 125,000 4,31 538,75m (EFQ3384L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

11 100,000 80,000 20,000 100,000 5,37 537,00m (EF5A62B1) Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de
diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

EUR
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12 100,000 80,000 20,000 100,000 4,56 456,00m (EFQ3385L) Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

13 35,000 30,000 5,000 35,000 5,19 181,65m (EFA16542) Tub de PVC de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14 7,000 0,000 7,000 7,000 115,94 811,58kg (EEYUU005) Subministrament i muntatge de
bomba de condensats de dipòsit de 2 L. Totalment
instal.lada i en funcionament.

15 305,000 300,000 5,000 305,000 3,58 1.091,90m (EEV41210) Cable de comunicacions per a BUS de
dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

16 60,000 50,000 10,000 60,000 1,54 92,40m (EG312334) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

17 55,000 50,000 5,000 55,000 1,97 108,35m (EG312344) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

18 50,000 40,000 10,000 50,000 1,81 90,50m (EG312534) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

19 150,000 130,000 20,000 150,000 2,09 313,50m (EG312634) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

20 20,000 15,000 5,000 20,000 47,50 950,00m (EG2DBGH7) Safata metàl·lica de xapa llisa amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100
mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

21 20,000 15,000 5,000 20,000 57,31 1.146,20m (EG2DBGK7) Safata metàl·lica de xapa llisa amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100
mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

22 4,000 2,000 2,000 4,000 19,82 79,28kg (EEYUU002) Subministrament i càrrega de gas
frigorífic R-410a al circuit frigorífic.

TOTAL TITOL 5 01.05.05.01.10 30.259,36

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 01 INSTAL.LACIÓ ELECTRICA

1 1,000 1,000 0,000 1,000 734,68 734,68u (EG51U001) Subministrament i muntatge de
conjunt de mesura TMF-10 per una potència de 111
kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de
comptadors.

2 1,000 1,000 0,000 1,000 801,68 801,68u (EG51U002) Subministrament i muntatge de
conjunt de mesura TMF-10 per una potència de 134
kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de
comptadors.

3 2,000 1,000 1,000 2,000 1.086,89 2.173,78u (EG51U003) Subministrament i muntatge de
conjunt de mesura TMF-10 per una potència de 173
kW, amb ICP i fusibles segons Esquemes Unifilar,
inclòs modificacions necessàries en quart de
comptadors.

4 30,000 1,000 29,000 30,000 61,65 1.849,50m (EG31U300) Subministrament i muntatge
d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre General
Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 4x120 mm2 + TT 70 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, mànega de secció necessària
segons Esquemes Unifilars, inclòs terminals i EUR
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connexió en ambdós extrems, col·locat en canal o
safata.

5 75,000 75,000 0,000 75,000 73,34 5.500,50m (EG31U301) Subministrament i muntatge
d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre General
Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 4x150 mm2 + TT 95 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, mànega de secció necessària
segons Esquemes Unifilars, inclòs terminals i
connexió en ambdós extrems, col·locat en canal o
safata.

6 272,000 272,000 0,000 272,000 105,70 28.750,40m (EG31U302) Subministrament i muntatge
d'escomesa desde TMF-10 fins a Quadre General
Planta amb cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 4x240 mm2 + TT 120
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, mànega de secció necessària
segons Esquemes Unifilars, inclòs terminals i
connexió en ambdós extrems, col·locat en canal o
safata.

9 120,000 0,000 120,000 120,000 92,53 11.103,60m (EG31U304) Subministrament i muntatge
d'escomesa desde Quadre Conmutació fins a Grup
Electrogen amb cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 4x240 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, mànega de secció necessària segons
Esquemes Unifilars, inclòs terminals i connexió en
ambdós extrems, col·locat en canal o safata.

10 1,000 0,000 1,000 1,000 23.494,30 23.494,30u (EGC1U001) Subministrament i muntatge de Grup
Electrogen insonoritzat automàtic de 180 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V
de tensió, amb carcassa insonoritzada exterior,
dipòsit de gasoil de 450 litres, targeta de xarxa
ethernet per a monitorització i comunicació
d'alarmes i estats, inclòs servei de descàrrega amb
grua fins a la seva posició final, gasoil per omplir el
dipòsit, posada en marxa de l'equip i formació al
personal designat.

11 160,000 0,000 160,000 160,000 5,37 859,20m (EG38U500) Subministrament i muntatge de
conductor de coure nu, 1x35 mm2, per a connexió a
terra de Grup electrogen, inclòs cablejat necessari,
platines de coure, caixes de connexió i
mesuraments.

12 492,000 350,000 142,000 492,000 6,30 3.099,60m (EG31U400) Subministrament i col·locació de
fuetons realitzats amb cable conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, per a la posada a terra de les taules, de la
longitud necessària per arribar fins a la xarxa
equipotencial de la safata i connexió en ambdós
extrems.

13 140,000 140,000 0,000 140,000 53,29 7.460,60u (EG31U001) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des quadre elèctric d'usos diversos fins
caixa de derivació, amb mànega de conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3x2,5mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió de fums, instal·lada per safata
en trams principals i sota tub coarrugat en trams
secundaris, inclòs caixes de derivació i material
auxiliar necessari.

14 47,000 0,000 47,000 47,000 30,45 1.431,15u (EG31U002) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des quadre elèctric de SAI fins a Rack de
comunicacions, amb mànega de conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3x2,5mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió de fums, instal·lada per safata
en trams principals i sota tub coarrugat en trams
secundaris, inclòs caixes de derivació i material
auxiliar necessari.
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15 18,000 18,000 0,000 18,000 22,84 411,12u (EG31U003) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3x2,5mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

16 6,000 6,000 0,000 6,000 40,05 240,30u (EG31U004) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x4mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

17 4,000 4,000 0,000 4,000 63,85 255,40u (EG31U005) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

18 4,000 4,000 0,000 4,000 127,62 510,48u (EG31U006) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x16mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

19 4,000 4,000 0,000 4,000 182,22 728,88u (EG31U007) Subministrament i muntatge de línia
de corrent des Subquadre Cuina, amb mànega de
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 5x25mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió de fums, instal·lada
per safata en trams principals i sota tub coarrugat
en trams secundaris, inclòs caixes de derivació i
material auxiliar necessari.

20 540,000 350,000 190,000 540,000 7,73 4.174,20m (EG317662) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

21 30,000 30,000 0,000 30,000 19,91 597,30m (EG312696) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

22 100,000 100,000 0,000 100,000 32,47 3.247,00m (EG3126A6) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

23 30,000 0,000 30,000 30,000 46,06 1.381,80m (EG3126B6) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

24 160,000 160,000 0,000 160,000 70,36 11.257,60m (EG31FH01) Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 150 + 1x70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.01 110.063,07
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SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 02 QUADRES I SUBQUADRES

EUR
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1 1,000 0,500 0,500 1,000 3.328,73 3.328,73u (EG1AU104) Subministrament i muntatge de
Quadre elèctric general i distribució de SAI, amb les
proteccions necessàries per a les línies
d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

2 1,000 0,000 1,000 1,000 5.537,38 5.537,38u (EG1AFH01) Modificació d'un dels quadres
existents segons Esquema Unifilar per convertir-lo
en Quadre General Planta baixa, afegint les
proteccions necessàries IGA i protector de
sobretensions, segons la potència instal·lada, inclòs
el trasllat a una nova ubicació.

3 1,000 0,000 1,000 1,000 2.781,02 2.781,02u (EG1AU002) Modificació d'un dels quadres
existents segons Esquema Unifilar per convertir-lo
en Quadre General Planta 1, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions,
segons la potència instal·lada, inclòs el trasllat a
una nova ubicació.

4 1,000 0,800 0,200 1,000 3.448,82 3.448,82u (EG1AU004) Modificació d'un dels quadres
existents segons Esquema Unifilar per convertir-lo
en Quadre General Planta 4, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions,
segons la potència instal·lada, inclòs el trasllat a
una nova ubicació.

5 1,000 0,800 0,200 1,000 3.061,62 3.061,62u (EG1AU003) Modificació d'un dels quadres
existents segons Esquema Unifilar per convertir-lo
en Quadre General Planta 3, afegint les proteccions
necessàries IGA i protector de sobretensions,
segons la potència instal·lada, inclòs el trasllat a
una nova ubicació.

6 1,000 0,500 0,300 0,800 2.300,43 1.840,34u (EG1AU101) Subministrament i muntatge de
Quadre de Commutació per a connexió a xarxa de
Grup Electrogen i connexió.

7 120,000 0,000 120,000 120,000 11,00 1.320,00m (EG31U100) Subministrament i muntatge de
cablejat de maniobra des Quadre de Commutació
fins grup electrogen situat en planta coberta, de
secció 6x6mm2, inclòs terminals i connexió en
ambdós extrems, col·locat en canal o safata.

8 13,000 10,000 3,000 13,000 1.031,72 13.412,36u (EG1AU102) Desmuntatge dels quadres existents i
muntatge en una nova ubicació, inclòs la
prolongació de totes les línies actuals, mitjançant
empalmaments realitzats en fals sostre i protegits
amb caixes de derivació de PVC, connexió en
l'extrem de les proteccions i comprovació.
Adequació del quadre segons Esquemes Unifilars.

9 1,000 0,000 1,000 1,000 2.001,80 2.001,80u (EG1AU103) Subministrament i muntatge de nou
quadre elèctric per a equipament de la cuina,
segons Esquema Unifilar, connexió i comprovació.
Incloent espai per permetre el creixement d'un 20%.

10 1,000 0,700 0,300 1,000 443,10 443,10u (EG1AU105) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta baixa, amb les proteccions necessàries per a
les línies d'alimentació dels Rack 's en CPD,
segons Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

11 1,000 0,700 0,300 1,000 443,10 443,10u (EG1AU106) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta 1, amb les proteccions necessàries per a les
línies d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

12 1,000 0,700 0,300 1,000 614,83 614,83u (EG1AU107) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta 3, amb les proteccions necessàries per a les
línies d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

13 1,000 0,700 0,300 1,000 614,83 614,83u (EG1AU108) Subministrament i muntatge de
Subquadre elèctric de SAI a la Sala Tècnica de
planta 4, amb les proteccions necessàries per a les
línies d'alimentació dels Rack 's en CPD, segons
Esquema Unifilar, inclòs borns, repartidors,
connexió i comprovació.

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.02 38.847,93
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SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 03 CANALITZACIONS

1 80,000 80,000 0,000 80,000 20,17 1.613,60m (EG2DF6K1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

2 225,000 225,000 0,000 225,000 16,49 3.710,25m (EG2DF6H1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

3 690,000 690,000 0,000 690,000 13,87 9.570,30m (EG2DF6F1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

4 340,000 340,000 0,000 340,000 11,40 3.876,00m (EG2DF6D1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

5 255,000 255,000 0,000 255,000 17,85 4.551,75m (EG2DF6F2) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

6 30,000 30,000 0,000 30,000 27,25 817,50m (EG2DF6K2) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
400 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

7 2.250,000 2.000,000 250,000 2.250,000 0,74 1.665,00m (EG222715) Tub flexible corrugat de PVC, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

8 5.140,000 5.000,000 140,000 5.140,000 0,79 4.060,60m (EG222815) Tub flexible corrugat de PVC, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

9 5.140,000 4.000,000 1.140,000 5.140,000 0,89 4.574,60m (EG222915) Tub flexible corrugat de PVC, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.03 34.439,60

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

APARTAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

TITOL 5 04 MECANISMES

6 4,000 0,000 4,000 4,000 128,37 513,48u (EG61U006) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 2 preses de corrent d'usos
diversos (color blanc), 4 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, 1 presa VGA + Àudio i 1 presa HDMI,
inclòs mecanismes Ofiblock de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries,
entrada de corrent mitjançant connector d'inserció
ràpida Wieland, completament instal·lat a taula

9 22,000 0,000 17,000 17,000 67,93 1.154,81u (EG61U009) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 2 preses de corrent de grup
electrogen (color negre) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes modulars
d'encastar de Simon Connect o equivalent,
connectors i plaques necessàries, completament
instal·lat en paret.

10 1,000 0,000 1,000 1,000 23,23 23,23u (EG61U010) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 2 preses RJ-45 UTP de Categoria
6a,d'encastar de Simon Connect o equivalent,
inclòs mecanismes, connectors i plaques acabats
en caixa modular d'encastar, completament
instal·lat en paret EUR
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11 24,000 0,000 24,000 24,000 89,06 2.137,44u (EG61U011) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 4 preses de corrent de grup
electrogen (color negre) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes modulars
d'encastar de Simon Connect o equivalent ,
connectors i plaques necessàries, completament
instal·lat en paret.

12 7,000 0,000 6,000 6,000 98,00 588,00u (EG61U012) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 2 preses de corrent d'usos
diversos (color blanc), 1 presa RJ-45 UTP de
Categoria 6a i 2 preses HDMI, inclòs mecanismes
modulars d'encastar de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret.

13 1,000 0,000 1,000 1,000 114,26 114,26u (EG61U013) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 2 preses de corrent d'usos
diversos (color blanc), 1 presa RJ-45 UTP de
Categoria 6a i 3 preses HDMI, inclòs mecanismes
modulars d'encastar de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret.

14 1,000 0,000 1,000 1,000 116,69 116,69u (EG61U014) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 2 preses de corrent d'usos
diversos (color blanc), 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a i 3 preses HDMI, inclòs mecanismes
modulars d'encastar de Simon Connect o
equivalent, connectors i plaques necessàries,
completament instal·lat en paret.

16 8,000 0,000 8,000 8,000 119,95 959,60u (EG61U101) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 4 preses de corrent d'usos
diversos (color blanc) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes, connectors i
plaques acabats en caixa modular d'encastar en
terre de Simon Connect o equivalent, mecanitzat de
la placa de paviment, cablejat d'electricitat fins caixa
de derivació, completament instal·lat en paviment
tècnic.

17 2,000 0,000 2,000 2,000 141,08 282,16u (EG61U200) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 4 preses de corrent d'usos
diversos (color blanc) i 2 preses RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs caixa Bachmann model Coni
llarga o equivalent, en color blanc RAL 9010,
mecanismes, connectors i plaques necessàries,
cablejat d'electricitat fins caixa de derivació amb
connector Wieland, completament instal·lat a taula.

22 4,000 0,000 4,000 4,000 40,29 161,16u (EG61U205) Subministrament i muntatge d' 1 presa
de corrent d'usos diversos, inclòs mecanismes,
connectors i plaques acabats en caixa modular de
superfície, completament instal·lat en sostre per a
connexió de Pantalla de projecció motoritzada.

23 4,000 0,000 4,000 4,000 70,37 281,48u (EG61U206) Subministrament i muntatge d'1 presa
de corrent d'usos diversos i 1 presa RJ-45 UTP de
Categoria 6a, inclòs mecanismes, connectors i
plaques acabats en caixa modular de superfície,
completament instal·lat en sostre per a connexió de
Projector.

24 36,000 0,000 36,000 36,000 38,67 1.392,12u (EG61U207) Subministrament i muntatge de lloc de
treball format per 2 preses RJ-45 UTP de Categoria
6A, inclòs mecanismes, connectors i plaques
acabats en caixa modular de superfície,
completament instal·lat en sostre per a connexió de
WIFI.

27 208,000 0,000 171,000 171,000 37,34 6.385,14u (EG61U300) Subministrament i muntatge de presa
de corrent simple Bticino Light Tech o equivalent,
inclòs caixetí, marcs i embellidors, part proporcional
de cablejat des caixa de derivació, connexió i
comprovació.

29 2.548,000 2.000,000 545,000 2.545,000 15,61 39.727,45u (11GPFH01) Punt per endolls, inclou p.p. de tubs
de polipropilé, cablejat, caixes de derivació, i linies i
conexions tipus Wieland per garantir una coca de 2
m respecte a la col.locació de la caixa

TOTAL TITOL 5 01.05.08.01.04 53.837,02
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2 108,000 50,000 58,000 108,000 10,81 1.167,48u (EH41U001) Desplaçament de lluminària de 1x35W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

3 14,000 10,000 4,000 14,000 10,81 151,34u (EH41U002) Desplaçament de lluminària de 1x28W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

4 13,000 10,000 3,000 13,000 10,81 140,53u (EH41U003) Desplaçament de lluminària de 1x14W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

5 12,000 10,000 2,000 12,000 17,52 210,24u (EH41U004) Desplaçament de lluminària de 2x58W
existent a nova posició, inclòs cablejat necessari i
connexió.

6 80,000 0,000 65,000 65,000 78,15 5.079,75u (EH61JF4E) Llum d'emergència combinada i no
estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a
100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
encastat

7 30,000 0,000 24,000 24,000 10,07 241,68u (EH61U002) Desplaçament de lluminària
d'emergència de 70 lúmens existent a nova posició,
inclòs cablejat necessari i connexió.

12 1,000 1,000 0,000 1,000 102,62 102,62u (EH11U001) Subministrament i muntatge de
lluminària de 2x58W marca Philips model Pacific o
equivalent, inclòs tubs fluorescents de TL de 58W
4000 ° K, amb reactància electrònica regulable,
cablejat i connexió.

13 48,000 0,000 44,000 44,000 78,34 3.446,96u (EH2LU001) Subministrament i muntatge de nou
downlight encastable de leds Simon model 725.22 o
equivalent, amb cèrcol d'alumini acabat blanc, de
24W 4000ºK, reactància electrònica regulable,
cablejat necessari i connexió.

14 340,000 0,000 203,000 203,000 44,20 8.972,60u (EH2LU002) Subministrament i muntatge de nou
downlight encastable de leds Simon model 706.21 o
equivalent, amb cèrcol d'alumini acabat blanc, de
15W 4000ºK, reactància electrònica regulable,
cablejat necessari i connexió.

16 4,000 2,000 2,000 4,000 878,07 3.512,28u (EHV1U001) Subministrament i muntatge de
sistema d'encesa i apagada automàtica de
l'enllumenat de la planta, mitjançant polsadors
distribuïts per la planta, controlat per un relé
temporitzador programable anual, inclosos els
elements de maniobra i control per als circuits
existents en el quadre elèctric i sistema d'avís
acústic amb possibilitat de rearmament manual.

17 328,000 270,000 58,000 328,000 66,36 21.766,08u (EHV1U010) Modificació de pantalla d'il·luminació
existent a regulable, inclosa reactància regulable
1-10V, sondes i modificació del cablejat de la
pantalla. Totalment regulades i en funcionament

18 489,000 400,000 89,000 489,000 12,26 5.995,14u (EG3CZF15) Punt de llum, inclou part proporcional
de tubs de polipropilé, cablejat, caixes de derivació i
linies

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.09 50.786,70

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 10 TELECOMUNICACIONS

1 13,000 2,000 10,000 12,000 703,42 8.441,04u (EP74S911) Armari metàl·lic amb bastidor tipus
rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x
1000 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb
pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

2 82,000 0,000 82,000 82,000 156,78 12.855,96u (EP7Z1H58) Panell integrat fix, equipat amb 24
connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament

3 121,000 0,000 121,000 121,000 14,52 1.756,92u (EP7ZU001) Subministrament i muntatge de panell
pasafils horitzontal metàl·lic de 4 anelles, inclòs
petit material de subjecció.

4 447,000 0,000 447,000 447,000 6,72 3.003,84m (EP4AU01) Subministrament i muntatge d'enllaç de
12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina,
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de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat des de la Sala Tècnica Principal fins a
cada rack de planta, inclòs caixes de distribució per
a muntatge en perfileria 19 ´´, connexió mitjançant
fusió en els dos extrems, pigtails LC, acobladors,
cassets i protectors per fusió, petit material de
subjecció i reflectometrías en tots dos sentits.

5 150,000 0,000 150,000 150,000 6,72 1.008,00m (EP4AU02) Subministrament i muntatge d'enllaç de
12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat des de la Sala Tècnica de Planta fins a
Sala Tècnica de Planta de la mateixa planta, inclòs
caixes de distribució per a muntatge en perfileria 19
´´, connexió mitjançant fusió en els dos extrems,
pigtails LC, acobladors, cassets i protectors per
fusió, petit material de subjecció i reflectometrías en
tots dos sentits.

6 3.576,000 0,000 3.576,000 3.576,000 1,12 4.005,12m (EP43U001) Subministrament i muntatge de cable
de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de de baixa emissió de fums
i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal, instal·lat des de la Sala Tècnica Principal fins
a cada rack de planta, inclòs connexió als extrems i
petit material.

7 3.248,000 0,000 3.248,000 3.248,000 1,12 3.637,76m (EP43U002) Subministrament i muntatge de cable
de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de de baixa emissió de fums
i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal, instal·lat des de la Sala Tècnica de Planta
fins la Sala Tècnica de planta superior, inclòs
connexió als extrems i petit material.

8 1.769,000 1.769,000 0,000 1.769,000 46,75 82.700,75u (EP43U003) Subministrament i muntatge d'enllaç
de Categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, des de rack de planta fins a
mecanismes, instal·lat per safata en trams
principals i per tub en trams secundaris, inclòs la
connexió. Mitjana estimada de 50 metres per enllaç.

9 1.865,000 0,000 1.460,000 1.460,000 1,95 2.847,00U (EP7YU001) Proves de certificació de la xarxa i
etiquetatge de les preses en panells i llocs de
treball, incloent el lliurament de tota la
documentació.

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.10 120.256,39

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 11 AUDIOVISUALS

11 18,000 0,000 18,000 18,000 88,04 1.584,72u (EPUU080) Subministrament i muntatge de cablejat
HDMI desde projector o TV fins a taula, instal·lat
per tub coarrugat de doble capa. Totalment
connectat.

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.11 1.584,72

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 12 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

APARTAT 01 DETECCIÓ INCENDIS

EUR
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3 45,000 25,000 20,000 45,000 103,34 4.650,30u (EM11U001) Suminstro i instal·lació de detector de
fum òptic analògic algorítmic per a centrals FP2800
amb microprocessador, càmera òptica extraïble i
reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia.
Inclou base pel seu muntatge. Queda inclosa la part
proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de
caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

4 68,000 60,000 8,000 68,000 45,77 3.112,36u (EM11U002) Desplaçament de detector de fums
existent. Inclou desmuntatge i posterior connexió.
Inclou part proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF,
protegit sota tub corrugat, incloent part proporcional
de caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

5 10,000 10,000 0,000 10,000 39,93 399,30u (EM14U001) Desplaçament de polsador existent.
Inclou desmuntatge i posterior connexió. Inclou part
proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de
caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

6 10,000 10,000 0,000 10,000 37,55 375,50u (EM13U001) Desplaçament de sirena existent.
Inclou desmuntatge i posterior connexió. Inclou part
proporcional de cablejat 2x1,5 mm2 RF, protegit
sota tub corrugat, incloent part proporcional de
caixes de derivació i material auxiliar.
Completament instal·lat i connexionado.

TOTAL APARTAT 01.05.12.01 8.537,46

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 12 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

APARTAT 02 EXTINCIÓ INCENDIS

4 1,000 1,000 0,000 1,000 167,80 167,80u (EM23U001) Buidatge de la xarxa de BIE's
5 18,000 15,000 2,000 17,000 123,92 2.106,64u (EM23U002) Desmuntatge i posterior muntatge de

boca de incedis Bie 25.
6 185,000 110,000 75,000 185,000 18,94 3.503,90m (EF11H712) Tub d'acer negre sense soldadura,

fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL APARTAT 01.05.12.02 5.778,34

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL 14 ALTRES INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT

1 20,000 10,000 10,000 20,000 13,87 277,40m (EG2DF6F1) Safata metàl·lica reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

2 1,000 0,000 1,000 1,000 63,81 63,81u (EMDYU001) Identificació i marcatge de tots els
cablejats.

3 1,000 0,000 1,000 1,000 1.000,18 1.000,18u (EMDYU002) Desplaçament d'equips (controlador
d'accessos, F.A. d'incendis, mòduls d'incendis,
centraleta d'intrusió) inclou tot el cablejat necessari.

7 17,000 0,000 12,000 12,000 707,65 8.491,80u (EMPUU001) Mòdul controlador intel·ligent de 4
portes i 12 entrades pre-programades i 4
programables en placa base, en bus per centrals
ATS. Admet 16 lectors o teclats ATS i 4 Wiegand.
Alimentació a 230Vca. Màxima distància al panell:
1,5Km. Memòria d'1 Mb ampliable a 4 Mb.
Dimensions: 480x464x160mm. Sortida auxiliar:
13,8Vcc / 3A.

13 27,000 0,000 12,000 12,000 153,62 1.843,44u (EMP2FH01) Lector de targetes de proximitat 125
KHZ amb protocol ATS per a connexió directe al
bus TAS o al controlador ATS1250, completament
instal.lat i en funcionament, col·locat
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14 1,000 0,000 0,900 0,900 1.244,07 1.119,66u (EMD6U001) Subministramentde materiales per a
executar nou bus RS 485 a instal·lar als patis
tècnics, per a totes les noves CPU s de control
d'accessos. Completament instal·lat.

15 1,000 0,000 0,900 0,900 4.572,55 4.115,30U (EMD6U002) Subministrament i instal·lació de
cablejat 4 * 0,22 + 2x0,75 apantallat i bus RS 485 a
instal·lar sobre canalitzacions existents. Per a tots
els equips de control d'accessos. S'inclouen els
muntants principals així com els equips de camp.
completament instal·lat

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.14 16.911,59

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,INSTAL.LACIONS,SERVEIS

SUBCAPÍTOL AA AJUDES

1 5,000 5,000 0,000 5,000 5,43 27,15u (EY031000) Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm
realitzat amb màquina taladradora amb broca de
diamant

4 1,000 0,350 0,400 0,750 6.464,99 4.848,74pa (PPAUU001) Partida alçada d'abonament íntegre
en concepte d'ajuts del ram de paleta a les
instal·lacions i industrials

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.AA 4.875,89

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

1 214,243 167,143 0,000 167,143 4,70 785,57m3 (K2R54237) Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 214,243 167,143 0,000 167,143 23,94 4.001,40m3 (K2RA75A0) Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL CAPÍTOL 01.GR 4.786,97

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 40,000 24,000 8,000 32,000 5,62 179,84u (H1411111) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812

2 4,000 2,400 0,800 3,200 24,14 77,25u (H1411112) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812

3 19,000 11,400 3,800 15,200 11,12 169,02u (H1411115) Casc de seguretat per a ús normal,
contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812

4 6,000 3,600 1,200 4,800 25,14 120,67u (H1414119) Casc de seguretat, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731

5 6,000 3,600 1,200 4,800 5,67 27,22u (H1421110) Ulleres de seguretat antiimpactes
estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6 4,000 2,400 0,800 3,200 4,77 15,26u (H1423230) Ulleres de seguretat per a tall
oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50
mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

EUR

515



OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES Pàgina: 23

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Certificació Nº: 3 Data Certificació: 25/01/16 Inici: 16/12/15 Tancament: 15/01/16

7 4,000 2,400 0,800 3,200 5,84 18,69u (H1424340) Ulleres de seguretat hermètiques per a
esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars
de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8 4,000 2,400 0,800 3,200 7,75 24,80u (H142AC60) Pantalla facial per a soldadura
elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

9 6,000 3,600 1,200 4,800 6,83 32,78u (H142BA00) Pantalla facial per a protegir contra la
projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar
al casc amb arnès dielèctric

10 4,000 2,400 0,800 3,200 12,12 38,78u (H142CD70) Pantalla facial per a protecció de riscs
mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731

11 175,000 105,000 35,000 140,000 0,21 29,40u (H1431101) Protector auditiu de tap d'escuma,
homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12 18,000 10,800 3,600 14,400 18,06 260,06u (H1432012) Protector auditiu d'auricular, acoblat al
cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13 14,000 8,400 2,800 11,200 1,54 17,25u (H1445003) Mascareta de protecció respiratòria,
homologada segons UNE-EN 140

14 14,000 8,400 2,800 11,200 12,70 142,24u (H1446004) Semimàscara de protecció filtrant
contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

15 14,000 8,400 2,800 11,200 11,54 129,25u (H1447005) Màscara de protecció respiratòria,
homologada segons UNE-EN 136

16 35,000 21,000 7,000 28,000 0,94 26,32u (H144D205) Filtre contra partícules, identificat amb
banda de color blanc, homologat segons UNE-EN
143 i UNE-EN 12083

17 33,000 19,800 6,600 26,400 2,65 69,96u (H144E406) Filtre mixte contra gasos i partícules,
homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

18 2,000 1,200 0,400 1,600 1.230,11 1.968,18u (H144JA20) Equip autònom de respiració amb
mascareta amb visor panoràmic per a ambients
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat,
regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50
bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45
minuts, vàlvula d'exhalació

19 2,000 1,200 0,400 1,600 897,79 1.436,46u (H144KB10) Equip autònom de respiració de circuit
obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN
137

20 137,000 82,200 27,400 109,600 2,28 249,89u (H1455710) Parella de guants d'alta resistència al
tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell
de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

21 137,000 82,200 27,400 109,600 10,58 1.159,57u (H1457520) Parella de guants aïllants del fred i
absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

22 139,000 83,400 27,800 111,200 6,41 712,79u (H1459630) Parella de guants per a soldador, amb
palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga
de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

23 205,000 123,000 41,000 164,000 5,36 879,04u (H145B002) Parella de guants de protecció contra
riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

24 139,000 83,400 27,800 111,200 2,62 291,34u (H145E003) Parella de guants contra agents
químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

25 137,000 82,200 27,400 109,600 6,68 732,13u (H145F004) Parella de guants d'alta visibilitat
pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

26 23,000 13,800 4,600 18,400 20,25 372,60u (H145K153) Parella de guants de material aïllant
per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

27 23,000 13,800 4,600 18,400 38,28 704,35u (H145K397) Parella de guants de material aïllant
per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

28 18,000 10,800 3,600 14,400 5,53 79,63u (H1461110) Parella de botes d'aigua de PVC de
canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347 EUR
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29 35,000 21,000 7,000 28,000 15,89 444,92u (H1461164) Parella de botes d'aigua de PVC de
canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

30 18,000 10,800 3,600 14,400 57,61 829,58u (H1463253) Parella de botes dielèctriques
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta
de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

31 35,000 21,000 7,000 28,000 5,97 167,16u (H1464420) Parella de botes de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

32 18,000 10,800 3,600 14,400 22,35 321,84u (H1465275) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

33 35,000 21,000 7,000 28,000 25,18 705,04u (H1465277) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a encofrador, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

34 18,000 10,800 3,600 14,400 25,80 371,52u (H1465376) Parella de botes baixes de seguretat
industrial per a soldador, resistents a la humitat, de
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera
encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

35 35,000 21,000 7,000 28,000 2,29 64,12u (H146J364) Parella de plantilles anticlaus de fleix
d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència
a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

36 18,000 10,800 3,600 14,400 13,66 196,70u (H1474600) Cinturó antivibració, ajustable i de teixit
transpirable

37 11,000 6,600 2,200 8,800 51,34 451,79u (H147D102) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat
per un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

38 11,000 6,600 2,200 8,800 544,16 4.788,61u (H147D405) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria
10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

39 11,000 6,600 2,200 8,800 253,54 2.231,15u (H147D501) Sistema anticaiguda compost per un
arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

40 7,000 4,200 1,400 5,600 29,55 165,48u (H147K602) Sistema de subjecció en posició de
treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EUR
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EN 354 i UNE EN 364

41 18,000 10,800 3,600 14,400 21,48 309,31u (H147L015) Aparell d'ancoratge per a equip de
protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb
tac mecànic

42 4,000 2,400 0,800 3,200 87,83 281,06u (H147M007) Arnès de seient solidari a equip de
protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

43 35,000 21,000 7,000 28,000 21,03 588,84u (H147N000) Faixa de protecció dorslumbar
44 18,000 10,800 3,600 14,400 17,48 251,71u (H1481242) Granota de treball per a construcció,

de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

45 18,000 10,800 3,600 14,400 15,96 229,82u (H1481442) Granota de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

46 18,000 10,800 3,600 14,400 15,96 229,82u (H1481542) Granota de treball per a guixaires i/o
pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

47 18,000 10,800 3,600 14,400 15,01 216,14u (H1481654) Granota de treball per a soldadors i/o
treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

48 18,000 10,800 3,600 14,400 6,02 86,69u (H1482222) Camisa de treball per a construcció, de
polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

49 18,000 10,800 3,600 14,400 6,02 86,69u (H1482422) Camisa de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc
amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

50 18,000 10,800 3,600 14,400 2,12 30,53u (H1484110) Samarreta de treball, de cotó
51 18,000 10,800 3,600 14,400 12,16 175,10u (H1485140) Armilla de treball, de polièster

embuatada amb material aïllant
52 18,000 10,800 3,600 14,400 16,64 239,62u (H1485800) Armilla reflectant amb tires reflectants a

la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

53 2,000 1,200 0,400 1,600 28,39 45,42u (H1486241) Casaca tipus enginyer, de polièster
embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

54 18,000 10,800 3,600 14,400 4,31 62,06u (H1487350) Impermeable amb jaqueta, caputxa i
pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3
mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

55 4,000 2,400 0,800 3,200 13,42 42,94u (H1488580) Davantal per a soldador, de serratge,
homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

56 4,000 2,400 0,800 3,200 46,89 150,05u (H1489580) Jaqueta per a soldador, de serratge,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

57 18,000 10,800 3,600 14,400 12,58 181,15u (H1489890) Jaqueta de treball per a muntatges i/o
treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

58 2,000 1,200 0,400 1,600 16,95 27,12u (H148D900) Arnès per a senyalista, amb tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.01 23.936,75

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 1,000 0,600 0,200 0,800 219,65 175,72u (H154M029) Mampara plegable de protecció contra
projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i
amb el desmuntatge inclòs

2 1,000 0,600 0,200 0,800 386,63 309,30u (H15A2017) Extractor localitzat de gasos
contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

3 150,000 90,000 30,000 120,000 1,71 205,20dia (H16C0003) Detector de gasos portàtil, per a
espais confinats, amb detector de gas combustible,
O2, CO i H2S
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4 8,000 4,800 1,600 6,400 157,50 1.008,00u (HBBAA003) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

5 8,000 4,800 1,600 6,400 33,17 212,29u (HBBAA005) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

6 8,000 4,800 1,600 6,400 27,64 176,90u (HBBAA007) Senyal de prohibició, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

7 8,000 4,800 1,600 6,400 32,18 205,95u (HBBAB115) Senyal de obligació, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 8,000 4,800 1,600 6,400 26,64 170,50u (HBBAC005) Senyal indicativa de la ubicació
d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

9 4,000 2,400 0,800 3,200 5,24 16,77u (HBBAE001) Rètol adhesiu (MIE-RAT.10 ) de
maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

10 8,000 4,800 1,600 6,400 40,93 261,95u (HBBAF004) Senyal d'advertència, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

11 8,000 4,800 1,600 6,400 30,01 192,06u (HBBAF007) Senyal d'advertència, normalitzada
amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins
3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12 8,000 4,800 1,600 6,400 44,39 284,10u (HM31161J) Extintor de pols seca, de 6 kg de
càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.03 3.218,74

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 12,000 7,200 2,400 9,600 5,28 50,69m (HBC1KJ00) Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de
llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

2 3,000 1,800 0,600 2,400 880,73 2.113,75u (HQU1B250) Amortització de mòdul prefabricat per
a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

3 11,000 6,600 2,200 8,800 44,42 390,90mes (HQU1B150) Lloguer de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

EUR
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4 21,000 12,600 4,200 16,800 135,92 2.283,46mes (HQU1H110) Lloguer de mòdul prefabricat de
cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre
traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic
de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

5 5,000 3,000 1,000 4,000 817,55 3.270,20u (HQU1D290) Amortització de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4
usos

6 21,000 12,600 4,200 16,800 44,42 746,26mes (HQU1D190) Lloguer de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

7 41,000 24,600 8,200 32,800 54,38 1.783,66u (HQU22301) Armari metàl·lic individual de doble
compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

8 14,000 8,400 2,800 11,200 15,83 177,30u (HQU25201) Banc de fusta amb capacitat per a 3
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

9 9,000 5,400 1,800 7,200 23,94 172,37u (HQU25701) Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i
0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 7,000 4,200 1,400 5,600 17,91 100,30u (HQU27502) Taula de fusta amb capacitat per a 6
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

11 5,000 3,000 1,000 4,000 28,44 113,76u (HQU27902) Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs

12 1,000 0,600 0,200 0,800 107,43 85,94u (HQU2AF02) Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

13 1,000 0,600 0,200 0,800 55,19 44,15u (HQU2D102) Planxa elèctrica per a escalfar
menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

14 5,000 3,000 1,000 4,000 85,73 342,92u (HQU2E001) Forn microones per a escalfar
menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

15 1,000 0,600 0,200 0,800 52,16 41,73u (HQU2GF01) Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

16 5,000 3,000 1,000 4,000 1,82 7,28u (HQU2P001) Penja-robes per a dutxa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.04 11.724,67

OBRA 01 ECO-15219

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 69,000 41,400 13,800 55,200 19,01 1.049,35h (H16F1004) Informació en Seguretat i Salut per als
riscos específics de l'obra

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.SS.05 1.049,35
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Imports referits a execució material

INFORMAT I CONFORME:                                  LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ
EL CONTRACTISTA

Josep Maria Verdú Tamayo                              Juli Cortés Escoda i Gerard Torres Caballé
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
& EMTE SLU UTE
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ Pàgina: 1

Certificació nº 3 Data certificació: 25/01/16 Inici: 16/12/15 Tancament: 15/01/16

IMP.ACUM. IMP.CERT. IMP.ACUM.
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST CERT Nº2 MENS Nº 3 CERT Nº3

NIVELL 3: Subcapítol
Subcapítol 01.00.01 Treballs Previs 4.630,58 1.614,39 0,00 1.614,39

Subcapítol 01.00.02 Enderrocs 9.773,26 6.496,94 20,79 6.517,73

Capítol 01.00 Treballs previs i replateig general 14.403,84 8.111,33 20,79 8.132,12

Subcapítol 01.02.02 Estructura 9.458,90 16.356,06 7.567,98 23.924,04

Capítol 01.02 Sistema estructural 9.458,90 16.356,06 7.567,98 23.924,04

Subcapítol 01.03.03 Façanes 272.751,78 0,00 161.287,59 161.287,59

Capítol 01.03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 272.751,78 0,00 161.287,59 161.287,59

Subcapítol 01.04.01 Compartimentació interior vertical 418.344,50 114.271,10 130.343,55 244.614,65

Subcapítol 01.04.02 Compartimentació interior horitzontal 337.202,99 48.419,37 151.826,25 200.245,62

Subcapítol 01.04.03 Escales i rampes interiors 105,19 0,00 0,00 0,00

Capítol 01.04 Sistemes de compartimentació i d'acabats
interiors

755.652,68 162.690,47 282.169,80 444.860,27

Subcapítol 01.05.03 Instal.lacions d'aigua 4.960,86 761,13 331,85 1.092,98

Subcapítol 01.05.04 Evacuació d'aigüa 2.557,66 827,95 441,96 1.269,91

Subcapítol 01.05.05 Instal.lacions tèrmiques 267.317,75 177.193,16 40.677,72 217.870,88

Subcapítol 01.05.08 Instal.lacions elèctriques 323.249,84 150.725,63 86.461,99 237.187,62

Subcapítol 01.05.09 Instal.lacions d'il.luminació 92.874,51 25.611,86 25.174,84 50.786,70

Subcapítol 01.05.10 Telecomunicacions 136.754,19 84.107,59 36.148,80 120.256,39

Subcapítol 01.05.11 Audiovisuals 24.485,79 0,00 1.584,72 1.584,72

Subcapítol 01.05.12 Instal.lacions de protecció contra incendis 18.278,11 10.214,50 4.101,30 14.315,80

Subcapítol 01.05.14 Altres instal.lacions de protecció i seguretat 31.837,26 138,70 16.772,89 16.911,59

Subcapítol 01.05.AA Ajudes 6.963,99 2.289,90 2.585,99 4.875,89

Capítol 01.05 Sistema de
condicionaments,instal.lacions,serveis

909.279,96 451.870,42 214.282,06 666.152,48

Subcapítol 01.06.01 Plantes 115.016,27 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.02 Cuina 68.707,82 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.03 Arxius compactes 94.742,06 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.04 Zona pausa/cafè 35.883,00 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.05 Servei Mèdic 1.446,94 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.06.06 Senyalització emergència 3.790,16 0,00 0,00 0,00

Capítol 01.06 Equipament 319.586,25 0,00 0,00 0,00

Subcapítol 01.SS.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 29.920,99 17.952,63 5.984,12 23.936,75

Subcapítol 01.SS.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.023,42 2.414,05 804,69 3.218,74

Subcapítol 01.SS.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL
D'OBRA

14.655,82 8.793,49 2.931,18 11.724,67

Subcapítol 01.SS.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT
PERSONAL

1.311,69 787,01 262,34 1.049,35

Capítol 01.SS Seguretat i Salut 49.911,92 29.947,18 9.982,33 39.929,51

NIVELL 2: Capítol
Capítol 01.00 Treballs previs i replateig general 14.403,84 8.111,33 20,79 8.132,12

Capítol 01.02 Sistema estructural 9.458,90 16.356,06 7.567,98 23.924,04

Capítol 01.03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors 272.751,78 0,00 161.287,59 161.287,59

EUR

OBRA: ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI T, OFICINES, SITUAT AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46 DE BARCELONA
CLAU: ECO-15219
CONTRACTISTA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA & EMTE SLU UTE

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ Pàgina: 2

Certificació nº 3 Data certificació: 25/01/16 Inici: 16/12/15 Tancament: 15/01/16

IMP.ACUM. IMP.CERT. IMP.ACUM.
NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST CERT Nº2 MENS Nº 3 CERT Nº3
Capítol 01.04 Sistemes de compartimentació i d'acabats

interiors
755.652,68 162.690,47 282.169,80 444.860,27

Capítol 01.05 Sistema de condicionaments,instal.lacions,serveis 909.279,96 451.870,42 214.282,06 666.152,48

Capítol 01.06 Equipament 319.586,25 0,00 0,00 0,00

Capítol 01.GR Gestió de residus 6.135,92 4.786,97 0,00 4.786,97

Capítol 01.SS Seguretat i Salut 49.911,92 29.947,18 9.982,33 39.929,51

Obra 01 ECO-15219 2.337.181,25 673.762,43 675.310,55 1.349.072,98

NIVELL 1: Obra
Obra 01 ECO-15219 2.337.181,25 673.762,43 675.310,55 1.349.072,98

Obra 2.337.181,25 673.762,43 675.310,55 1.349.072,98

IMPORT TOTAL PRESSUPOST 2.337.181,25 €

DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERTIFICAT 988.108,27 €

IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 1.349.072,98 €

IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 673.762,43 €

IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 675.310,55 €

Imports referits a execució material

INFORMAT I CONFORME:                                  LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ
EL CONTRACTISTA

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
& EMTE SLU UTE

EUR

519



ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors

1 AGENCIA TRIBUTARIA CATALUNYA 111 days? Mon 07/09/15 Mon 08/02/16
2 ACTIVIDADES PREVIAS 14 days? Mon 07/09/15 Thu 24/09/15
3  Acta de replanteo 1 day? Mon 07/09/15 Mon 07/09/15
4  Instalaciones auxiliares 13 days Tue 08/09/15 Thu 24/09/15 3
5 TRABAJOS PREVIOS 5 days Fri 25/09/15 Thu 01/10/15
6  Protección pavimento con moqueta 2 days Fri 25/09/15 Mon 28/09/15 4
7  Protecció paraments verticals i ascensors 5 days Fri 25/09/15 Thu 01/10/15 4
8 DERRIBOS 16 days? Tue 29/09/15 Tue 20/10/15
9  Derribo pared de gero 4 days Fri 09/10/15 Wed 14/10/15 11
10  Derribo falso techo 4 days Fri 02/10/15 Wed 07/10/15 6;7
11  Demolición pavimento 1 day? Thu 08/10/15 Thu 08/10/15 10
12  Demolición carpinterias 2 days Tue 29/09/15 Wed 30/09/15 6
13  Demolición tabique carton yeso 9 days Thu 08/10/15 Tue 20/10/15 10
14 SISTEMA ESTRUCTURAL 78 days Mon 07/09/15 Wed 23/12/15
15  ESTRUCTURA DE HORMIGON 10 days Wed 11/11/15 Tue 24/11/15
16  Ejecución de bancada 10 days Wed 11/11/15 Tue 24/11/1513FS+15 days
17  ESTRUCTURA DE ACERO 78 days Mon 07/09/15 Wed 23/12/15
18  Perfiles metálicos 13 days Mon 07/09/15 Wed 23/12/15
19 SISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR 36 days Wed 09/12/15 Wed 27/01/16
20 OBERTURAS 36 days Wed 09/12/15 Wed 27/01/16
21 Colocación cortinas 17 days Tue 05/01/16 Wed 27/01/16 30FS+10 days
22 Colocación lámina incolora 33 days Wed 09/12/15 Fri 22/01/16 16FS+10 days
23 COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES 109 days Wed 09/09/15 Mon 08/02/16
24 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 4 54 days Wed 21/10/15 Mon 04/01/16
25 Tabiques de cartón yeso 7 days Wed 21/10/15 Thu 29/10/15 13
26 Mamparas modulares 18 days Tue 17/11/15 Thu 10/12/15 25FS+12 days
27 Colocación vinilos 7 days Fri 25/12/15 Mon 04/01/16 26FS+10 days
28 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 3 51 days Fri 30/10/15 Fri 08/01/16
29 Tabiques de cartón yeso 7 days Fri 30/10/15 Mon 09/11/15 25
30 Mamparas modulares 12 days Fri 04/12/15 Mon 21/12/15 26FS-5 days
31 Colocación vinilos 4 days Tue 05/01/16 Fri 08/01/16 27
32 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 1 51 days Tue 10/11/15 Tue 19/01/16
33 Tabiques de cartón yeso 7 days Tue 10/11/15 Wed 18/11/15 29
34 Mamparas modulares 7 days Wed 16/12/15 Thu 24/12/15 26FS+3 days
35 Colocación vinilos 3 days Mon 11/01/16 Wed 13/01/16 31
36 Tabique móvil 7 days Mon 11/01/16 Tue 19/01/16 34FS+11 days
37 PAREDES Y TABIQUES PLANTA BAJA 59 days Tue 27/10/15 Fri 15/01/16
38 Tabiques de cartón yeso 11 days Thu 19/11/15 Thu 03/12/15 33
39 Mamparas modulares 6 days Tue 22/12/15 Tue 29/12/15 30
40 Colocación vinilos 2 days Thu 14/01/16 Fri 15/01/16 35
41 Divisorias de fábrica de mahón 15 days Tue 27/10/15 Mon 16/11/15 13FS+4 days
42 CARPINTERIA INTERIOR 102 days Wed 09/09/15 Thu 28/01/16
43 Desmontaje de puertas existentes 4 days Thu 01/10/15 Tue 06/10/15 12
44 Puertas cortafuegos 10 days Wed 09/09/15 Tue 22/09/15 18SS+2 days
45 Puertas interiores de madera 21 days Wed 21/10/15 Tue 26/01/16 25SS
46 Puertas correderas 10 days Fri 15/01/16 Thu 28/01/16 38FS+30 days
47 ACABADOS INTERIORES 60 days Tue 17/11/15 Mon 08/02/16
48 Revoco 7 days Tue 17/11/15 Wed 25/11/15 41
49 Pintura 19 days Wed 13/01/16 Mon 08/02/16 38FS+28 days
50 Alicatado 10 days Mon 07/12/15 Fri 18/12/15 33FS+12 days
51 Señalización 10 days Wed 20/01/16 Tue 02/02/16 49SS+5 days
52 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 4 44 days Wed 28/10/15 Mon 28/12/15
53 Desmontaje falso techo existente 5 days Wed 28/10/15 Tue 03/11/1525SS+5 days
54 Montaje falso techo 5 days Tue 01/12/15 Mon 07/12/15 102
55 Retirada y recolocación de pavimento técnico 6 days Tue 01/12/15 Tue 08/12/15 103
56 Pavimento de moqueta 10 days Fri 11/12/15 Thu 24/12/15 26;55
57 Pavimento de PVC 2 days Fri 25/12/15 Mon 28/12/15 56
58 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 3 56 days Fri 06/11/15 Fri 22/01/16
59 Desmontaje falso techo existente 5 days Fri 06/11/15 Thu 12/11/15 29SS+5 days
60 Montaje falso techo 5 days Mon 04/01/16 Fri 08/01/16 153
61 Retirada y recolocación de pavimento técnico 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16 154
62 Pavimento de moqueta 6 days Tue 12/01/16 Tue 19/01/16 30;61
63 Pavimento de PVC 3 days Wed 20/01/16 Fri 22/01/16 62
64 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 1 53 days Tue 17/11/15 Thu 28/01/16
65 Desmontaje falso techo existente 5 days Tue 17/11/15 Mon 23/11/15 33SS+5 days
66 Montaje falso techo 3 days Tue 15/12/15 Thu 17/12/15 204
67 Retirada y recolocación de pavimento técnico 6 days Tue 15/12/15 Tue 22/12/15 205
68 Pavimento de PVC 6 days Thu 21/01/16 Thu 28/01/16 34;67;79
69 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA BAJA 50 days Thu 26/11/15 Wed 03/02/16
70 Desmontaje falso techo existente 5 days Thu 26/11/15 Wed 02/12/15 38SS+5 days
71 Montaje falso techo 5 days Tue 19/01/16 Mon 25/01/16 255
72 Retirada y recolocación de pavimento técnico 5 days Tue 19/01/16 Mon 25/01/16 256
73 Pavimento de PVC 2 days Tue 02/02/16 Wed 03/02/16 74
74 Pavimento de gres 8 days Thu 21/01/16 Mon 01/02/16 72FS-3 days
75 EQUIPAMIENTO 3 days Tue 02/02/16 Thu 04/02/16
76 Mobiliario 3 days Tue 02/02/16 Thu 04/02/16 74
77 COCINA 47 days Tue 17/11/15 Wed 20/01/16
78 Instalaciones empotradas 15 days Tue 17/11/15 Mon 07/12/15 33SS+5 days
79 Electrodomesticos y mobiliario 17 days Tue 29/12/15 Wed 20/01/16 78FS+15 days
80 ARCHIVOS COMPACTOS PLANTA 3 Y 4 35 days Wed 09/12/15 Tue 26/01/16
81 Fabricación 20 days Wed 09/12/15 Tue 05/01/16 55
82 Montaje 15 days Wed 06/01/16 Tue 26/01/16 81
83 ARCHIVOS COMPACTOS PLANTA SOTANO -2 35 days Wed 09/12/15 Tue 26/01/16
84 Fabricación 20 days Wed 09/12/15 Tue 05/01/16 55
85 Montaje 15 days Wed 06/01/16 Tue 26/01/16 84
86 ZONAS PAUSA CAFÉ 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
87 Colocación mobiliario 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16 50FS+15 days
88 INSTALACIONES 75 days Mon 26/10/15 Fri 05/02/16
89 PLANTA 4ª 75 days Mon 26/10/15 Fri 05/02/16
90 ELECTRICIDAD 35 days Mon 26/10/15 Fri 11/12/15
91 Desmontaje cuadros existente 5 days Mon 26/10/15 Fri 30/10/15
92 Bandejas suelo 4 days Mon 02/11/15 Thu 05/11/15 91
93 Instalaciones empotradas pladu 4 days Mon 02/11/15 Thu 05/11/15 91
94 Lineas suelo 6 days Mon 09/11/15 Mon 16/11/15 93;92
95 Cajas y latiguillos suel 6 days Fri 06/11/15 Fri 13/11/15 93;92
96 Linea general montante 3 days Mon 30/11/15 Wed 02/12/15 95FS+10 days
97 Ensamblaje y modif cuadros P4 6 days Wed 02/12/15 Wed 09/12/15
98 Subcuadros sai P4 2 days Thu 10/12/15 Fri 11/12/15 97
99 Linea general planta 2 days Thu 03/12/15 Fri 04/12/15 96
100 Lineas y puntos luz 10 days Tue 17/11/15 Mon 30/11/15 94
101 Modificaciones aseos 3 days Tue 01/12/15 Thu 03/12/15 100
102 Techo acabado 0 days Tue 01/12/15 Tue 01/12/15
103 Placas suelo colocadas y perforadas 0 days Tue 01/12/15 Tue 01/12/15
104 Luminarias y mecanismos pared P4 5 days Tue 01/12/15 Mon 07/12/15 102
105 Mecanismos suelo 6 days Tue 01/12/15 Tue 08/12/15 103
106 CLIMATIZACIÓN 22 days Mon 09/11/15 Tue 08/12/15
107 Desmontaje maquinas 4 days Mon 09/11/15 Thu 12/11/15
108 Colgar maquinas nuevas y recup 8 days Fri 13/11/15 Tue 24/11/15107
109 Lineas frigorificas y conectar 6 days Wed 25/11/15 Wed 02/12/15 108
110 Desagues clima 6 days Wed 25/11/15 Wed 02/12/15 108
111 Conductos fibra y flexible 16 days Mon 09/11/15 Mon 30/11/15
112 Techo acabado 0 days Mon 30/11/15 Mon 30/11/15
113 Difusion 7 days Mon 30/11/15 Tue 08/12/15 112
114 FONTANERIA 31 days Mon 09/11/15 Mon 21/12/15
115 Derivacion y lineas techo 5 days Mon 09/11/15 Fri 13/11/15
116 Ramales y bajadas 5 days Mon 16/11/15 Fri 20/11/15 115
117 Saneamiento SUELO 5 days Mon 23/11/15 Fri 27/11/15 116
118 Colocación termos y grifería 5 days Tue 15/12/15 Mon 21/12/15 117
119 VOZ DATOS 23 days Mon 09/11/15 Wed 09/12/15
120 Cableado suelo 7 days Mon 09/11/15 Tue 17/11/15
121 Tomas suelo 6 days Wed 18/11/15 Wed 25/11/15 120
122 Cableado techo 3 days Thu 26/11/15 Mon 30/11/15 121
123 Racks conectar p4 3 days Tue 01/12/15 Thu 03/12/15 122
124 Enlaces fibra y cobr 3 days Tue 01/12/15 Thu 03/12/15 122
125 Certificacion puntos 4 days Fri 04/12/15 Wed 09/12/15 123
126 AUDIOVISUAL 39 days Mon 16/11/15 Thu 07/01/16
127 Cableado salas 5 days Mon 16/11/15 Fri 20/11/15
128 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Fri 01/01/16 Thu 07/01/16 127
129 DETECCION 45 days Tue 03/11/15 Mon 04/01/16
130 cambio y recolocacion detectores 5 days Tue 03/11/15 Mon 09/11/15
131 colocacion sirenas y pulsadore 5 days Tue 10/11/15 Mon 16/11/15 130
132 prueba 5 days Tue 29/12/15 Mon 04/01/16 131FS+30 days
133 EXTINCION 60 days Mon 16/11/15 Fri 05/02/16
134 modif tubo y bie nueva 5 days Mon 16/11/15 Fri 20/11/15
135 colocacion extintore 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16 134
136 SEÑALES 15 days Fri 27/11/15 Thu 17/12/15
137 cableados control accesos 5 days Fri 27/11/15 Thu 03/12/15
138 contactos y volumetricos 5 days Fri 04/12/15 Thu 10/12/15 137
139 controladores accesos 5 days Fri 11/12/15 Thu 17/12/15 138
140 PLANTA 3ª 52 days Thu 26/11/15 Fri 05/02/16
141 ELECTRICIDAD 35 days Thu 26/11/15 Wed 13/01/16
142 Desmontaje cuadros existente 5 days Thu 26/11/15 Wed 02/12/15
143 Bandejas suelo 4 days Thu 03/12/15 Tue 08/12/15 142
144 Instalaciones empotradas pladu 4 days Thu 03/12/15 Tue 08/12/15 142
145 Lineas suelo 6 days Wed 09/12/15 Wed 16/12/15 143;144
146 Cajas y latiguillos suel 6 days Wed 09/12/15 Wed 16/12/15 143;144
147 Linea general montante 3 days Thu 17/12/15 Mon 21/12/15 146
148 Ensamblaje y modif cuadros 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
149 Subcuadros sai 2 days Tue 12/01/16 Wed 13/01/16 148
150 Linea general planta 2 days Tue 22/12/15 Wed 23/12/15 147
151 Lineas y puntos luz 10 days Thu 17/12/15 Wed 30/12/15 146
152 Modificaciones aseos 3 days Thu 31/12/15 Mon 04/01/16 151
153 Techo acabado 0 days Mon 04/01/16 Mon 04/01/16
154 Placas suelo colocadas y perforadas 0 days Mon 04/01/16 Mon 04/01/16
155 Luminarias y mecanismos pared 5 days Mon 04/01/16 Fri 08/01/16 153
156 Mecanismos suelo 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16 154
157 CLIMATIZACIÓN 25 days Mon 07/12/15 Fri 08/01/16
158 Desmontaje maquinas 4 days Mon 07/12/15 Thu 10/12/15
159 Colgar maquinas nuevas y recup 8 days Fri 11/12/15 Tue 22/12/15 158
160 Lineas frigorificas y conectar 6 days Wed 23/12/15 Wed 30/12/15 159
161 Desagues clima 6 days Wed 23/12/15 Wed 30/12/15 159
162 Conductos fibra y flexible 16 days Mon 07/12/15 Mon 28/12/15
163 Techo acabado 0 days Thu 31/12/15 Thu 31/12/15
164 Difusion 7 days Thu 31/12/15 Fri 08/01/16 163
165 FONTANERIA 20 days Mon 07/12/15 Fri 01/01/16
166 Derivacion y lineas techo 5 days Mon 07/12/15 Fri 11/12/15
167 Ramales y bajadas 5 days Mon 14/12/15 Fri 18/12/15 166
168 Saneamiento SUELO 5 days Mon 21/12/15 Fri 25/12/15 167
169 Colocación termos y grifería 5 days Mon 28/12/15 Fri 01/01/16 168
170 VOZ DATOS 26 days Mon 07/12/15 Mon 11/01/16
171 Cableado suelo 7 days Mon 07/12/15 Tue 15/12/15
172 Tomas suelo 6 days Wed 16/12/15 Wed 23/12/15 171
173 Cableado techo 3 days Thu 24/12/15 Mon 28/12/15 172
174 Racks conectar 3 days Tue 29/12/15 Thu 31/12/15 173
175 Enlaces fibra y cobr 3 days Fri 01/01/16 Tue 05/01/16 174
176 Certificacion puntos 4 days Wed 06/01/16 Mon 11/01/16 175
177 AUDIOVISUAL 10 days Mon 14/12/15 Fri 25/12/15
178 Cableado salas 5 days Mon 14/12/15 Fri 18/12/15
179 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 21/12/15 Fri 25/12/15 178
180 DETECCION 15 days Tue 01/12/15 Mon 21/12/15
181 cambio y recolocacion detectores 5 days Tue 01/12/15 Mon 07/12/15
182 colocacion sirenas y pulsadore 5 days Tue 08/12/15 Mon 14/12/15 181
183 prueba 5 days Tue 15/12/15 Mon 21/12/15 182
184 EXTINCION 40 days Mon 14/12/15 Fri 05/02/16
185 modif tubo y bie nueva 5 days Mon 14/12/15 Fri 18/12/15
186 colocacion extintore 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16 185
187 SEÑALES 15 days Mon 14/12/15 Fri 01/01/16
188 cableados control accesos 5 days Mon 14/12/15 Fri 18/12/15
189 contactos y volumetricos 5 days Mon 21/12/15 Fri 25/12/15 188
190 controladores accesos 5 days Mon 28/12/15 Fri 01/01/16 189
191 PLANTA PRIMERA 65 days Mon 09/11/15 Fri 05/02/16
192 ELECTRICIDAD 36 days Mon 09/11/15 Mon 28/12/15
193 Desmontaje cuadros existente 5 days Mon 09/11/15 Fri 13/11/15
194 Bandejas suelo 4 days Mon 16/11/15 Thu 19/11/15 193
195 Instalaciones empotradas pladu 4 days Mon 16/11/15 Thu 19/11/15 193
196 Lineas suelo 6 days Fri 20/11/15 Fri 27/11/15 194;195
197 Cajas y latiguillos suel 6 days Fri 20/11/15 Fri 27/11/15 194;195
198 Linea general montante 3 days Mon 30/11/15 Wed 02/12/15 197
199 Ensamblaje y modif cuadros P4 6 days Thu 17/12/15 Thu 24/12/15
200 Subcuadros sai P4 2 days Fri 25/12/15 Mon 28/12/15 199
201 Linea general planta 2 days Thu 03/12/15 Fri 04/12/15 198
202 Lineas y puntos luz 10 days Mon 30/11/15 Fri 11/12/15 196
203 Modificaciones aseos 3 days Mon 14/12/15 Wed 16/12/15 202
204 Techo acabado 0 days Tue 15/12/15 Tue 15/12/15
205 Placas suelo colocadas y perforadas 0 days Tue 15/12/15 Tue 15/12/15
206 Luminarias y mecanismos pared P4 5 days Tue 15/12/15 Mon 21/12/15 204
207 Mecanismos suelo 6 days Tue 15/12/15 Tue 22/12/15 205
208 CLIMATIZACIÓN 22 days Tue 24/11/15 Wed 23/12/15
209 Desmontaje maquinas 4 days Tue 24/11/15 Fri 27/11/15
210 Colgar maquinas nuevas y recup 8 days Mon 30/11/15 Wed 09/12/15 209
211 Lineas frigorificas y conectar 6 days Thu 10/12/15 Thu 17/12/15 210
212 Desagues clima 6 days Thu 10/12/15 Thu 17/12/15 210
213 Conductos fibra y flexible 16 days Tue 24/11/15 Tue 15/12/15
214 Techo acabado 0 days Tue 15/12/15 Tue 15/12/15
215 Difusion 7 days Tue 15/12/15 Wed 23/12/15 214
216 FONTANERIA 20 days Tue 24/11/15 Mon 21/12/15
217 Derivacion y lineas techo 5 days Tue 24/11/15 Mon 30/11/15
218 Ramales y bajadas 5 days Tue 01/12/15 Mon 07/12/15 217
219 Saneamiento SUELO 5 days Tue 08/12/15 Mon 14/12/15 218
220 Colocación termos y grifería 5 days Tue 15/12/15 Mon 21/12/15 219
221 VOZ DATOS 23 days Tue 24/11/15 Thu 24/12/15
222 Cableado suelo 7 days Tue 24/11/15 Wed 02/12/15
223 Tomas suelo 6 days Thu 03/12/15 Thu 10/12/15 222
224 Cableado techo 3 days Fri 11/12/15 Tue 15/12/15 223
225 Racks conectar p4 3 days Wed 16/12/15 Fri 18/12/15 224
226 Enlaces fibra y cobr 3 days Wed 16/12/15 Fri 18/12/15 224
227 Certificacion puntos 4 days Mon 21/12/15 Thu 24/12/15 225
228 AUDIOVISUAL 45 days Mon 30/11/15 Fri 29/01/16
229 Cableado salas 5 days Mon 30/11/15 Fri 04/12/15
230 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16 229
231 DETECCION 15 days Thu 19/11/15 Wed 09/12/15
232 cambio y recolocacion detectores 5 days Thu 19/11/15 Wed 25/11/15
233 colocacion sirenas y pulsadore 5 days Thu 26/11/15 Wed 02/12/15 232
234 prueba 5 days Thu 03/12/15 Wed 09/12/15 233
235 EXTINCION 50 days Mon 30/11/15 Fri 05/02/16
236 modif tubo y bie nueva 5 days Mon 30/11/15 Fri 04/12/15
237 colocacion extintore 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16 236
238 SEÑALES 15 days Mon 30/11/15 Fri 18/12/15
239 cableados control accesos 5 days Mon 30/11/15 Fri 04/12/15
240 contactos y volumetricos 5 days Mon 07/12/15 Fri 11/12/15 239
241 controladores accesos 5 days Mon 14/12/15 Fri 18/12/15 240
242 PLANTA BAJA 41 days Fri 11/12/15 Fri 05/02/16
243 ELECTRICIDAD 35 days Fri 11/12/15 Thu 28/01/16
244 Desmontaje cuadros existente 6 days Fri 11/12/15 Fri 18/12/15
245 Bandejas suelo 4 days Mon 21/12/15 Thu 24/12/15 244
246 Instalaciones empotradas pladu 4 days Mon 21/12/15 Thu 24/12/15 244
247 Lineas suelo 6 days Fri 25/12/15 Fri 01/01/16 245;246
248 Cajas y latiguillos suel 6 days Fri 25/12/15 Fri 01/01/16 245;246
249 Linea general montante 3 days Mon 04/01/16 Wed 06/01/16 248
250 Ensamblaje y modif cuadros 6 days Tue 19/01/16 Tue 26/01/16
251 Subcuadros sai 2 days Wed 27/01/16 Thu 28/01/16 250
252 Linea general planta 2 days Thu 07/01/16 Fri 08/01/16 249
253 Lineas y puntos luz 10 days Mon 04/01/16 Fri 15/01/16 248
254 Modificaciones aseos 3 days Mon 18/01/16 Wed 20/01/16 253
255 Techo acabado 0 days Tue 19/01/16 Tue 19/01/16
256 Placas suelo colocadas y perforadas 0 days Tue 19/01/16 Tue 19/01/16
257 Luminarias y mecanismos pared 5 days Tue 19/01/16 Mon 25/01/16 255
258 Mecanismos suelo 6 days Tue 19/01/16 Tue 26/01/16 256
259 CLIMATIZACIÓN 27 days Tue 22/12/15 Wed 27/01/16
260 Desmontaje maquinas 4 days Tue 22/12/15 Fri 25/12/15
261 Colgar maquinas nuevas y recup 8 days Mon 28/12/15 Wed 06/01/16 260
262 Lineas frigorificas y conectar 6 days Thu 07/01/16 Thu 14/01/16 261
263 Desagues clima 6 days Thu 07/01/16 Thu 14/01/16 261
264 Conductos fibra y flexible 16 days Tue 22/12/15 Tue 12/01/16
265 Techo acabado 0 days Tue 19/01/16 Tue 19/01/16
266 Difusion 7 days Tue 19/01/16 Wed 27/01/16 265
267 FONTANERIA 20 days Tue 22/12/15 Mon 18/01/16
268 Derivacion y lineas techo 5 days Tue 22/12/15 Mon 28/12/15
269 Ramales y bajadas 5 days Tue 29/12/15 Mon 04/01/16 268
270 Saneamiento SUELO 5 days Tue 05/01/16 Mon 11/01/16 269
271 Colocación termos y grifería 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16 270
272 VOZ DATOS 26 days Tue 22/12/15 Tue 26/01/16
273 Cableado suelo 7 days Tue 22/12/15 Wed 30/12/15
274 Tomas suelo 6 days Thu 31/12/15 Thu 07/01/16 273
275 Cableado techo 3 days Fri 08/01/16 Tue 12/01/16 274
276 Racks conectar 3 days Wed 13/01/16 Fri 15/01/16 275
277 Enlaces fibra y cobr 3 days Mon 18/01/16 Wed 20/01/16 276
278 Certificacion puntos 4 days Thu 21/01/16 Tue 26/01/16 277
279 AUDIOVISUAL 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
280 Cableado salas 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
281 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16 280
282 DETECCION 15 days Tue 15/12/15 Mon 04/01/16
283 cambio y recolocacion detectores 5 days Tue 15/12/15 Mon 21/12/15
284 colocacion sirenas y pulsadore 5 days Tue 22/12/15 Mon 28/12/15 283
285 prueba 5 days Tue 29/12/15 Mon 04/01/16 284
286 EXTINCION 29 days Tue 29/12/15 Fri 05/02/16
287 modif tubo y bie nueva 5 days Tue 29/12/15 Mon 04/01/16
288 colocacion extintore 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16 287
289 SEÑALES 15 days Tue 29/12/15 Mon 18/01/16
290 cableados control accesos 5 days Tue 29/12/15 Mon 04/01/16
291 contactos y volumetricos 5 days Tue 05/01/16 Mon 11/01/16 290
292 controladores accesos 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16 291

01/12
01/12

30/11

04/01
04/01

31/12

15/12
15/12

15/12

19/01
19/01

19/01

01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10
September 2015 October 2015 November 2015 December 2015 January 2016 February 2016

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Planning instalaciones ATC 
Fecha: Mon 14/12/15



ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors

1 AGENCIA TRIBUTARIA CATALUNYA 26 days Mon 04/01/16 Mon 08/02/16
2 DERRIBOS 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
3  Derribo pared de gero (recepción) 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
4 SISTEMA ESTRUCTURAL 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
5  ESTRUCTURA DE ACERO 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
6  Perfiles metálicos archivos 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
7 SISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR 33 days? Thu 07/01/16 Mon 22/02/16
8 OBERTURAS 33 days? Thu 07/01/16 Mon 22/02/16
9 Colocación cortinas 15 days Mon 18/01/16 Fri 05/02/16
10 Colocación lámina incolora 33 days Thu 07/01/16 Mon 22/02/16
11 Colocación vinilos fachada (pdte definición) 6 days? Mon 15/02/16 Mon 22/02/16
12 COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES 36 days? Mon 04/01/16 Mon 22/02/16
13 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 4 16 days Mon 04/01/16 Mon 25/01/16
14 Mamparas modulares 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
15 Colocación vinilos mamparas 2 days Fri 22/01/16 Mon 25/01/16 14FS+3 days
16 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 3 16 days Mon 04/01/16 Mon 25/01/16
17 Mamparas modulares 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
18 Colocación vinilos mamparas 2 days Fri 22/01/16 Mon 25/01/16 17FS+3 days
19 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 1 19 days Mon 04/01/16 Thu 28/01/16
20 Mamparas modulares 7 days Mon 04/01/16 Tue 12/01/16
21 Colocación vinilos mamparas 2 days Mon 18/01/16 Tue 19/01/16 20FS+3 days
22 Tabique móvil (estructura) 3 days Mon 11/01/16 Wed 13/01/16
23 Tabique móvil (paneles) 1 day Thu 28/01/16 Thu 28/01/16 22FS+10 days
24 PAREDES Y TABIQUES PLANTA BAJA 19 days Thu 07/01/16 Tue 02/02/16
25 Tabiques de cartón yeso 9 days Thu 07/01/16 Tue 19/01/16
26 Mamparas modulares 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
27 Colocación vinilos mamparas 2 days Thu 21/01/16 Fri 22/01/16 26FS+3 days
28 Divisorias de fábrica de mahón (recepción) 7 days Mon 25/01/16 Tue 02/02/16 3
29 CARPINTERIA INTERIOR 21 days? Mon 11/01/16 Mon 08/02/16
30 Puertas interiores de madera 21 days Mon 11/01/16 Mon 08/02/16
31 Puertas correderas (montaje mecanismos) 2 days? Tue 12/01/16 Wed 13/01/16
32 Puertas correderas (montaje hojas) 2 days Thu 21/01/16 Fri 22/01/16 31FS+5 days
33 ACABADOS INTERIORES 28 days Wed 13/01/16 Fri 19/02/16
34 Pintura 19 days Wed 13/01/16 Mon 08/02/16
35 Señalización 3 days Wed 17/02/16 Fri 19/02/16 34FS+6 days
36 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 4 7 days Mon 04/01/16 Tue 12/01/16
37 Pavimento de moqueta 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
38 Pavimento de PVC 2 days Mon 11/01/16 Tue 12/01/16 37FS-1 day
39 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 3 12 days Thu 07/01/16 Fri 22/01/16
40 Montaje falso techo 5 days Wed 13/01/16 Tue 19/01/16
41 Recolocación de pavimento técnico 6 days Thu 07/01/16 Thu 14/01/16
42 Pavimento de moqueta 9 days Mon 11/01/16 Thu 21/01/16 41FS-4 days
43 Pavimento de PVC 2 days Thu 21/01/16 Fri 22/01/16 42FS-1 day
44 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 1 12 days Mon 04/01/16 Tue 19/01/16
45 Montaje falso techo 3 days Fri 08/01/16 Tue 12/01/16
46 Recolocación de pavimento técnico 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
47 Pavimento de moqueta 6 days Tue 12/01/16 Tue 19/01/16 46
48 Pavimento de PVC 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16 47SS
49 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA BAJA 22 days Thu 14/01/16 Fri 12/02/16
50 Montaje falso techo 8 days Mon 18/01/16 Wed 27/01/16 138FS-2 days
51 Recolocación de pavimento técnico 7 days Thu 14/01/16 Fri 22/01/16 135
52 Pavimento de PVC 3 days Wed 27/01/16 Fri 29/01/16 51FS+2 days
53 Pavimento de gres 8 days Wed 27/01/16 Fri 05/02/16 51FS+2 days
54 Reposición pavimento recepción 5 days Mon 08/02/16 Fri 12/02/16 53
55 EQUIPAMIENTO 5 days Mon 15/02/16 Fri 19/02/16
56 Mobiliario Planta baja 5 days Mon 15/02/16 Fri 19/02/16 54
57 COCINA 16 days Tue 19/01/16 Tue 09/02/16
58 Zona cocina 7 days Tue 19/01/16 Wed 27/01/16 48
59 Zona buffet 9 days Thu 28/01/16 Tue 09/02/16 58
60 ARCHIVOS COMPACTOS PLANTA 3 Y 4 21 days Mon 04/01/16 Mon 01/02/16
61 Fabricación 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
62 Montaje 10 days Tue 19/01/16 Mon 01/02/16 61
63 ARCHIVOS COMPACTOS PLANTA SOTANO -2 21 days Mon 04/01/16 Mon 01/02/16
64 Fabricación 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
65 Montaje 10 days Tue 19/01/16 Mon 01/02/16 64
66 ZONAS PAUSA CAFÉ 9 days Mon 18/01/16 Thu 28/01/16
67 Colocación mobiliario 9 days Mon 18/01/16 Thu 28/01/16
68 MODIFICACION CABINAS ASEOS 11 days? Mon 08/02/16 Mon 22/02/16
69 Recrecido aseos pta 4, 3 y baja 11 days? Mon 08/02/16 Mon 22/02/16
70 REPASOS OBRA 15 days Tue 02/02/16 Mon 22/02/16
71 Repasos acabados obra 15 days Tue 02/02/16 Mon 22/02/16 34FS-5 days
72 INSTALACIONES 36 days? Mon 04/01/16 Mon 22/02/16
73 PLANTA 4ª 34 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
74 ELECTRICIDAD 19 days Mon 25/01/16 Thu 18/02/16
75 Luminarias suspendidas 6 days Mon 25/01/16 Mon 01/02/16
76 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
77 CLIMATIZACIÓN 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
78 Puesta en marcha 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
79 FONTANERIA 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16
80 Colocación y conexión humectadores 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16
81 Colocación termos y grifería 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16
82 AUDIOVISUAL 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
83 Cableado salas 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
84 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
85 DETECCION 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
86 prueba 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
87 EXTINCION 1 day Fri 29/01/16 Fri 29/01/16
88 colocacion extintore 1 day Fri 29/01/16 Fri 29/01/16
89 SEÑALES 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
90 cableados control accesos 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
91 controladores accesos 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
92 PLANTA 3ª 34 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
93 ELECTRICIDAD 29 days Mon 11/01/16 Thu 18/02/16
94 Ensamblaje y modif cuadros 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
95 Luminarias suspendidas 6 days Mon 25/01/16 Mon 01/02/16
96 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
97 CLIMATIZACIÓN 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16
98 Difusion 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16
99 FONTANERIA 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
100 Colocación y conexión humectadorres 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
101 Colocación termos y grifería 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
102 VOZ DATOS 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
103 Racks conectar 6 days Mon 11/01/16 Mon 18/01/16
104 Certificacion puntos 4 days Tue 19/01/16 Fri 22/01/16 103
105 AUDIOVISUAL 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
106 Cableado salas 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
107 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
108 DETECCION 16 days Fri 08/01/16 Fri 29/01/16
109 cambio y recolocacion detectores 2 days Fri 08/01/16 Mon 11/01/16
110 prueba 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
111 EXTINCION 1 day Fri 29/01/16 Fri 29/01/16
112 colocacion extintore 1 day Fri 29/01/16 Fri 29/01/16
113 SEÑALES 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
114 cableados control accesos 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
115 controladores accesos 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
116 PLANTA PRIMERA 34 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
117 ELECTRICIDAD 34 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
118 Luminarias 22 days Mon 04/01/16 Tue 02/02/16
119 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
120 FONTANERIA 11 days Fri 15/01/16 Fri 29/01/16
121 Conexionado cocina 9 days Fri 15/01/16 Wed 27/01/16
122 Colocación termos y grifería 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
123 AUDIOVISUAL 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
124 Cableado salas 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
125 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
126 DETECCION 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
127 prueba 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
128 EXTINCION 1 day Fri 29/01/16 Fri 29/01/16
129 colocacion extintore 1 day Fri 29/01/16 Fri 29/01/16
130 SEÑALES 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
131 cableados control accesos 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
132 controladores accesos 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
133 PLANTA BAJA 36 days? Mon 04/01/16 Mon 22/02/16
134 ELECTRICIDAD 34 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
135 Cajas y latiguillos suel 8 days Mon 04/01/16 Wed 13/01/16
136 Ensamblaje y modif cuadros 6 days Tue 19/01/16 Tue 26/01/16
137 Subcuadros sai 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
138 Lineas y puntos luz 8 days Fri 08/01/16 Tue 19/01/16
139 Luminarias y mecanismos pared 9 days Mon 01/02/16 Thu 11/02/16
140 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
141 CLIMATIZACIÓN 22 days Mon 11/01/16 Tue 09/02/16
142 Máquina CPD 7 days Mon 01/02/16 Tue 09/02/16
143 Línea máquina CPD 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
144 Difusion 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16 143
145 FONTANERIA 20 days Mon 11/01/16 Fri 05/02/16
146 Derivacion y lineas techo 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
147 Ramales y bajadas 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
148 Saneamiento SUELO 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
149 Colocación termos y grifería 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16
150 VOZ DATOS 11 days Mon 11/01/16 Mon 25/01/16
151 Cableado techo 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
152 Racks conectar 8 days Wed 13/01/16 Fri 22/01/16
153 Certificacion puntos 1 day Mon 25/01/16 Mon 25/01/16 152
154 AUDIOVISUAL 25 days Mon 11/01/16 Fri 12/02/16
155 Cableado salas 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
156 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 08/02/16 Fri 12/02/16
157 DETECCION 26 days Mon 11/01/16 Mon 15/02/16
158 cambio y recolocacion detectores 10 days Mon 01/02/16 Fri 12/02/16
159 colocacion sirenas y pulsadore 6 days Mon 11/01/16 Mon 18/01/16
160 prueba 2 days Fri 12/02/16 Mon 15/02/16
161 EXTINCION 22 days Mon 11/01/16 Tue 09/02/16
162 modif tubo y bie nueva 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
163 colocacion extintore 2 days Mon 08/02/16 Tue 09/02/16
164 SEÑALES 26 days Mon 18/01/16 Mon 22/02/16
165 cableados control accesos 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
166 contactos y volumetricos 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
167 tornos 6 days Mon 15/02/16 Mon 22/02/16 54
168 GRUPO ELECTROGENO 5 days? Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
169 Colocación y conexión 5 days? Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
170 SAI 5 days? Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
171 Colocación y conexión 5 days? Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
172 CAMARAS CCTV 5 days? Mon 01/02/16 Sat 06/02/16
173 Colocación y conexión 5 days? Mon 01/02/16 Sat 06/02/16
174 LEGALIZACION BAJA TENSION 1 day? Mon 01/02/16 Mon 01/02/16
175 Legalización Baja tensión 1 day? Mon 01/02/16 Mon 01/02/16
176 ENTRADA CTTI 0 days Tue 09/02/16 Tue 09/02/16
177 Entrada CTTI 0 days Tue 09/02/16 Tue 09/02/16 103;104;142;143;1
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Proyecto: Planning instalaciones ATC 
Fecha: Fri 15/01/16

gtorres
Línea poligonal

gtorres
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ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors

1 AGENCIA TRIBUTARIA CATALUNYA 27 days Mon 04/01/16 Mon 08/02/16
2 DERRIBOS 4 days Tue 02/02/16 Fri 05/02/16
3  Derribo pared de gero (recepción) 4 days Tue 02/02/16 Fri 05/02/16
4 SISTEMA ESTRUCTURAL 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
5  ESTRUCTURA DE ACERO 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
6  Perfiles metálicos archivos 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
7 SISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR 34 days? Thu 07/01/16 Mon 22/02/16
8 OBERTURAS 34 days? Thu 07/01/16 Mon 22/02/16
9 Colocación cortinas 19 days Mon 18/01/16 Wed 10/02/16
10 Colocación lámina incolora 33 days Thu 07/01/16 Fri 19/02/16
11 Colocación vinilos fachada 6 days? Mon 15/02/16 Mon 22/02/16
12 COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES 37 days? Mon 04/01/16 Mon 22/02/16
13 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 4 23 days Mon 04/01/16 Wed 03/02/16
14 Mamparas modulares 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
15 Colocación vinilos mamparas 9 days Fri 22/01/16 Wed 03/02/16 14FS+3 days
16 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 3 23 days Mon 04/01/16 Wed 03/02/16
17 Mamparas modulares 20 days Mon 04/01/16 Fri 29/01/16
18 Colocación vinilos mamparas 3 days Mon 01/02/16 Wed 03/02/16 17
19 PAREDES Y TABIQUES PLANTA 1 26 days Mon 04/01/16 Sat 06/02/16
20 Mamparas modulares 20 days Mon 04/01/16 Fri 29/01/16
21 Colocación vinilos mamparas 3 days Mon 01/02/16 Wed 03/02/16 20
22 Tabique móvil (estructura) 3 days Mon 11/01/16 Wed 13/01/16
23 Tabique móvil (paneles) 1 day Sat 06/02/16 Sat 06/02/16 22FS+10 days
24 PAREDES Y TABIQUES PLANTA BAJA 32 days Thu 07/01/16 Thu 18/02/16
25 Tabiques de cartón yeso 14 days Thu 07/01/16 Tue 26/01/16
26 Mamparas modulares 19 days Mon 11/01/16 Thu 04/02/16
27 Colocación vinilos mamparas 2 days Tue 09/02/16 Wed 10/02/16 26FS+3 days
28 Divisorias de pladur (recepción) 10 days Wed 03/02/16 Thu 18/02/16 3FS-3 days
29 CARPINTERIA INTERIOR 21 days? Mon 11/01/16 Sat 06/02/16
30 Puertas interiores de madera 21 days Mon 11/01/16 Sat 06/02/16
31 Puertas correderas (montaje mecanismos) 2 days? Tue 12/01/16 Wed 13/01/16
32 Puertas correderas (montaje hojas) 3 days Wed 03/02/16 Fri 05/02/16 31FS+14 days
33 ACABADOS INTERIORES 25 days Wed 13/01/16 Mon 15/02/16
34 Pintura 22 days Wed 13/01/16 Wed 10/02/16
35 Señalización 3 days Thu 11/02/16 Mon 15/02/16 34FS+6 days
36 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 4 7 days Mon 04/01/16 Tue 12/01/16
37 Pavimento de moqueta 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
38 Pavimento de PVC 2 days Mon 11/01/16 Tue 12/01/16 37FS-1 day
39 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 3 12 days Thu 07/01/16 Fri 22/01/16
40 Montaje falso techo 5 days Wed 13/01/16 Tue 19/01/16
41 Recolocación de pavimento técnico 6 days Thu 07/01/16 Thu 14/01/16
42 Pavimento de moqueta 9 days Mon 11/01/16 Thu 21/01/16 41FS-4 days
43 Pavimento de PVC 2 days Thu 21/01/16 Fri 22/01/16 42FS-1 day
44 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA 1 12 days Mon 04/01/16 Tue 19/01/16
45 Montaje falso techo 3 days Fri 08/01/16 Tue 12/01/16
46 Recolocación de pavimento técnico 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
47 Pavimento de moqueta 6 days Tue 12/01/16 Tue 19/01/16 46
48 Pavimento de PVC 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16 47SS
49 SUELOS Y FALSOS TECHOS PLANTA BAJA 25 days Thu 14/01/16 Tue 16/02/16
50 Montaje falso techo 8 days Mon 18/01/16 Wed 27/01/16 138FS-2 days
51 Recolocación de pavimento técnico 7 days Thu 14/01/16 Fri 22/01/16 135
52 Pavimento de PVC 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16 51FS+2 days
53 Pavimento de gres 11 days Thu 28/01/16 Wed 10/02/16 51FS+2 days
54 Reposición pavimento recepción 4 days Thu 11/02/16 Tue 16/02/16 53
55 EQUIPAMIENTO 4 days Wed 17/02/16 Mon 22/02/16
56 Mobiliario Planta baja 4 days Wed 17/02/16 Mon 22/02/16 54
57 COCINA 26 days Tue 19/01/16 Mon 22/02/16
58 Zona cocina 14 days Tue 19/01/16 Fri 05/02/16 48
59 Zona buffet 7,7 days Thu 28/01/16 Mon 22/02/16 58
60 ARCHIVOS COMPACTOS PLANTA 3 Y 4 21 days Mon 04/01/16 Mon 01/02/16
61 Fabricación 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
62 Montaje 10 days Tue 19/01/16 Mon 01/02/16 61
63 ARCHIVOS COMPACTOS PLANTA SOTANO -2 18 days Mon 04/01/16 Wed 27/01/16
64 Fabricación 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
65 Montaje 7 days Tue 19/01/16 Wed 27/01/16 64
66 ZONAS PAUSA CAFÉ 17 days Mon 18/01/16 Mon 08/02/16
67 Colocación mobiliario 17 days Mon 18/01/16 Mon 08/02/16
68 MODIFICACION CABINAS ASEOS 6 days? Mon 15/02/16 Mon 22/02/16
69 Recrecido aseos pta 4, 3 y baja 6 days? Mon 15/02/16 Mon 22/02/16
70 REPASOS OBRA 14 days Thu 04/02/16 Mon 22/02/16
71 Repasos acabados obra 14 days Thu 04/02/16 Mon 22/02/16 34FS-5 days
72 INSTALACIONES 37 days? Mon 04/01/16 Mon 22/02/16
73 PLANTA 4ª 35 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
74 ELECTRICIDAD 18 days Wed 27/01/16 Thu 18/02/16
75 Luminarias suspendidas 6 days Wed 27/01/16 Wed 03/02/16
76 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
77 CLIMATIZACIÓN 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
78 Puesta en marcha 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
79 FONTANERIA 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16
80 Colocación y conexión humectadores 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16
81 Colocación termos y grifería 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16
82 AUDIOVISUAL 14 days Mon 25/01/16 Wed 10/02/16
83 Cableado salas 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
84 Colocacion pantallas y altavoces 14 days Mon 25/01/16 Wed 10/02/16
85 DETECCION 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
86 prueba 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
87 EXTINCION 1 day Fri 05/02/16 Fri 05/02/16
88 colocacion extintores 1 day Fri 05/02/16 Fri 05/02/16
89 SEÑALES 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
90 cableados control accesos 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
91 controladores accesos 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
92 PLANTA 3ª 35 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
93 ELECTRICIDAD 30 days Mon 11/01/16 Thu 18/02/16
94 Ensamblaje y modif cuadros 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
95 Luminarias suspendidas 6 days Mon 25/01/16 Mon 01/02/16
96 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
97 CLIMATIZACIÓN 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16
98 Difusion 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16
99 FONTANERIA 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
100 Colocación y conexión humectadorres 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
101 Colocación termos y grifería 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
102 VOZ DATOS 15 days Mon 11/01/16 Fri 29/01/16
103 Racks conectar 6 days Mon 11/01/16 Mon 18/01/16
104 Certificacion puntos 9 days Tue 19/01/16 Fri 29/01/16 103
105 AUDIOVISUAL 14 days Mon 25/01/16 Wed 10/02/16
106 Cableado salas 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
107 Colocacion pantallas y altavoces 14 days Mon 25/01/16 Wed 10/02/16
108 DETECCION 16 days Fri 08/01/16 Fri 29/01/16
109 cambio y recolocacion detectores 2 days Fri 08/01/16 Mon 11/01/16
110 prueba 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
111 EXTINCION 1 day Mon 01/02/16 Mon 01/02/16
112 colocacion extintores 1 day Mon 01/02/16 Mon 01/02/16
113 SEÑALES 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
114 cableados control accesos 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
115 controladores accesos 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
116 PLANTA PRIMERA 35 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
117 ELECTRICIDAD 35 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
118 Luminarias 28 days Mon 04/01/16 Tue 09/02/16
119 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
120 FONTANERIA 11 days Fri 15/01/16 Fri 29/01/16
121 Conexionado cocina 9 days Fri 15/01/16 Wed 27/01/16
122 Colocación termos y grifería 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
123 AUDIOVISUAL 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
124 Cableado salas 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
125 Colocacion pantallas y altavoces 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
126 DETECCION 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
127 prueba 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
128 EXTINCION 1 day Mon 08/02/16 Mon 08/02/16
129 colocacion extintores 1 day Mon 08/02/16 Mon 08/02/16
130 SEÑALES 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
131 cableados control accesos 11 days Mon 04/01/16 Mon 18/01/16
132 controladores accesos 5 days Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
133 PLANTA BAJA 37 days? Mon 04/01/16 Mon 22/02/16
134 ELECTRICIDAD 35 days Mon 04/01/16 Thu 18/02/16
135 Cajas y latiguillos suel 8 days Mon 04/01/16 Wed 13/01/16
136 Ensamblaje y modif cuadros 6 days Tue 19/01/16 Tue 26/01/16
137 Subcuadros sai 6 days Mon 04/01/16 Mon 11/01/16
138 Lineas y puntos luz 8 days Fri 08/01/16 Tue 19/01/16
139 Luminarias y mecanismos pared 9 days Tue 02/02/16 Thu 11/02/16
140 Conexiones mesas 9 days Mon 08/02/16 Thu 18/02/16
141 CLIMATIZACIÓN 23 days Mon 11/01/16 Tue 09/02/16
142 Máquina CPD 7 days Mon 01/02/16 Tue 09/02/16
143 Línea máquina CPD 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16
144 Difusion 5 days Mon 25/01/16 Fri 29/01/16 143
145 FONTANERIA 20 days Mon 11/01/16 Fri 05/02/16
146 Derivacion y lineas techo 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
147 Ramales y bajadas 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
148 Saneamiento SUELO 5 days Wed 20/01/16 Tue 26/01/16
149 Colocación termos y grifería 5 days Mon 01/02/16 Fri 05/02/16
150 VOZ DATOS 11 days Mon 11/01/16 Mon 25/01/16
151 Cableado techo 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
152 Racks conectar 8 days Wed 13/01/16 Fri 22/01/16
153 Certificacion puntos 1 day Mon 25/01/16 Mon 25/01/16 152
154 AUDIOVISUAL 25 days Mon 11/01/16 Thu 11/02/16
155 Cableado salas 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
156 Colocacion pantallas y altavoces 4 days Mon 08/02/16 Thu 11/02/16
157 DETECCION 27 days Mon 11/01/16 Mon 15/02/16
158 cambio y recolocacion detectores 9 days Tue 02/02/16 Fri 12/02/16
159 colocacion sirenas y pulsadore 6 days Mon 11/01/16 Mon 18/01/16
160 prueba 2 days Fri 12/02/16 Mon 15/02/16
161 EXTINCION 23 days Mon 11/01/16 Tue 09/02/16
162 modif tubo y bie nueva 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16
163 colocacion extintores 2 days Mon 08/02/16 Tue 09/02/16
164 SEÑALES 27 days Mon 18/01/16 Mon 22/02/16
165 cableados control accesos 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
166 contactos y volumetricos 5 days Mon 18/01/16 Fri 22/01/16
167 tornos 4 days Wed 17/02/16 Mon 22/02/16 54
168 GRUPO ELECTROGENO 5 days? Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
169 Colocación y conexión 5 days? Tue 12/01/16 Mon 18/01/16
170 SAI 5 days? Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
171 Colocación y conexión 5 days? Mon 25/01/16 Fri 29/01/16
172 CAMARAS CCTV 4 days? Tue 02/02/16 Fri 05/02/16
173 Colocación y conexión 4 days? Tue 02/02/16 Fri 05/02/16
174 LEGALIZACION BAJA TENSION 1 day? Mon 01/02/16 Mon 01/02/16
175 Legalización Baja tensión 1 day? Mon 01/02/16 Mon 01/02/16
176 ENTRADA CTTI 0 days Tue 09/02/16 Tue 09/02/16
177 Entrada CTTI 0 days Tue 09/02/16 Tue 09/02/16 103;104;142;143;1

09/02
09/02
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1. OBJETO 
 
PAYMA COTAS,  ha sido adjudicataria del control de calidad de la obra “Adecuación interior de 

oficinas”, situado en Passeig de Zona Franca 46 (BARCELONA). 

 

Se redacta el presente informe de pruebas con el objeto de reflejar el resultado de las inspecciones 

realizadas. 

 

2. ALCANCE 
 
El alcance de los servicios incluidos en el presente documento es la realización de los siguientes 

trabajos de control: 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓN  

CONTROL DE EJECUCIÓN  

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD  

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO X 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES 
 
La obra “Adecuación interior de oficinas” consiste en la reforma del edificio de 4 plantas ubicado 

en el Passeig de la Zona Franca 46 (Barcelona), dedicado a albergar oficinas. Dentro del alcance de 

la obra en cuanto a instalaciones, el Proyecto Ejecutivo contempla la rehabilitación eléctrica en las 

zonas interiores de oficinas y modificación de la instalación de climatización en base a la nueva 

distribución de estancias de oficinas.  
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4. NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa de aplicación para el desarrollo del presente informe ha sido la siguiente. 

  
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. - 

Código Técnico de la Edificación- DB SI  - 

Código Técnico de la Edificación- DB HS 5  - 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. X 

 
 

5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 

MEMORIA X 

MEDICIONES X 

PLANOS X 

PLIEGO DE CONDICIONES X 

OTROS - 

 
 

6. PROCEDIMIENTO 
 
De acuerdo con el procedimiento general de la actividad 071CT081 para cumplimentar el presente 

informe se han utilizado las fichas de inspección marcadas a continuación: 

 

En cuanto a pruebas se refiere: 
 
 

PFE-1. Instalación de electricidad. Prueba resistencia aislamiento -- PFE-2. Instalación de electricidad. Prueba tensión de paso 
 

-- 

PFE-4. Instalación de electricidad. Medida de resistencia de tierra -- PFE-6. Instalación de electricidad. Medida de resistencias de 
puesta a tierra 

-- 

PFE-7. Instalación de electricidad. Medidas de cuadros de baja 
tensión 

-- PFE-9. Instalación de electricidad. Niveles de iluminación -- 

PFE-12. Instalación de electricidad. Comprobación de cuadros 
eléctricos 

-- E-17. Instalación de electricidad. Instalación pararrayos -- 

PFF3. Instalación de fontanería. Prueba de resistencia mecánica y 
estanqueidad 

-- PFF4. Instalación de fontanería. Medida de presiones en 
bombas 

-- 

PFF5. Instalación de fontanería. Funcionamiento de grupos de 
presión 

-- PFF6. Instalación de fontanería. Funcionamiento de Sistemas 
de Producción-Acumulación de ACS 

-- 
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PFF7. Instalación de fontanería. Funcionamiento de equipos 
descalcificadores 

-- PFF8. Instalación de fontanería. Funcionamiento de sistemas 
de recirculación de ACS 

-- 

PFF9. Instalación de fontanería. Comprobación funcionamiento de 
grifería y desagües 

-- PFF11. Funcionamiento del sistema de preparación de agua 
caliente para usos sanitarios 

-- 

PES-1. Instalación de energía solar térmica. Verificación de 
instalaciones de energía solar térmica 

-- PES-2. Instalación de energía solar térmica. Prueba de 
resistencia mecánica y estanqueidad 

-- 

PFC-2. Instalación de calefacción. Prueba de estanqueidad -- PFC-3. Instalación de calefacción. Medida de temperaturas -- 

PS-1-Prueba de niveles sonoros X PFCL8-pruebas de caudal y velocidad de aire X 

PFCL3-medida temperaturas aire y humedad X 
PFG-1.instalación  de gas. Comprobación funcionamiento 
elementos de seguridad de calderas de gas 

-- 

PFC-4. Instalación de calefacción. Medida de consumos eléctricos -- PFCL-7. Prueba de estanqueidad. Instalación de climatización 
-- 

PFI-1. Instalación de protección contra incendios. Verificación 
sistemas de bombeo 

-- PFI-2. Instalación de protección contra incendios. Prueba de 
estanqueidad de columna seca 

-- 

PFI-3. Instalación de protección contra incendios. Determinación 
de espesores de pintura de tuberías 

-- PFI-4. Instalación de protección contra incendios. Prueba de 
estanqueidad de redes de BIEs 

-- 

PFI-7. Instalación de protección contra incendios. Prueba de 
resistencia mecánica y estanqueidad. Red de abastecimiento de 
agua 

-- PFI-8. Instalación de protección contra incendios. 
Comprobación del funcionamiento de sistemas de detección 
de humos 

-- 

PFI-9. Instalación de protección contra incendios. Comprobación 
del funcionamiento de sistemas de extinción automática 

-- PFI-10. Instalación de protección contra incendios. Prueba de 
funcionamiento de dos BIEs 

-- 

TV-2.instalación  de televisión. Prueba de funcionamiento de 
instalación de televisión 

-- IF-1.instalación  de interfonía. Funcionamiento del interfono -- 

MF1-1.instalación  de megafonía. Funcionamiento instalación de 
megafonía  

-- MFIN-1.instalación  de anti intrusión. funcionamiento 
sistemas de intrusión 

-- 

PO-1.instalación  de interfonía. Funcionamiento de la instalación 
de videoportero 

--   

 

7. TRABAJOS REALIZADOS 
 
 
Durante las visitas realizadas los días 21 de Septiembre, 22 de Septiembre, 25 de Septiembre, 28 

de Septiembre y 22 de Octubre se realizan las siguientes pruebas referentes a la instalación de 

climatización:  

 

DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN FECHA 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  
Medidas de temperatura y humedad en planta 4ª. 21-09-15 
Medidas de temperatura y humedad en planta 3ª. 21-09-15 
Medidas de temperatura y humedad en planta 1ª. 22-09-15 
Temperatura caudal de impulsión en planta 3ª lado Collserola-Montjuic. 22-09-15 
Medidas de caudal de aire en difusores de planta 3ª lado Collserola-Montjuic. 22-09-15 
Medidas de caudal de aire en difusores de planta 4ª lado Hospitalet-Mar. 25-09-15 
Temperatura caudal de impulsión en planta 4ª lado Hospitalet-Mar. 25-09-15 
Medidas de niveles sonoros en planta 4ª lado Hospitalet-Mar. 25-09-15 
Medidas de caudal de aire en difusores de planta 3ª lado Hospitalet-Mar. 25-09-15 
Medidas de temperatura y humedad en la planta 3ª lado Hospitalet-Mar. 25-09-15 

Medidas de niveles sonoros en las estancias de planta 3ª costado Hospitalet-Montjuic. 25-09-15 

Medidas de caudal de aire en los difusores de planta 1ª lado central. 25-09-15 
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Medidas de niveles sonoros en las estancias de oficinas de Planta 1ª lado central. 25-09-15 

Medidas de temperatura en la impulsión de Planta 1ª lado central. 25-09-15 

Medidas de temperatura y humedad en les estancias de oficinas de Planta Baja. 28-09-15 
Medidas de caudal de aire en difusores de Planta Baja. 28-09-15 
Medidas de temperatura en la impulsión en Planta Baja. 28-09-15 
Medidas de niveles sonoros en las estancies de oficinas de Planta Baja. 28-09-15 
Medidas de caudal de aire en difusores, temperatura  de impusión y temperatura en las 
estancias de oficinas alas  derecha e izquierda planta 1ª 

28-09-15 

Revisión funcionamiento recuperador entálpico climatizador 22-10-15 

8. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se adjuntan el anexo I indicando los resultados en los planos de instalaciones y en las fichas de 

control. 

  

9. CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con lo reflejado en las fichas de inspección adjuntas cabe destacar los siguientes 

aspectos:  

Planta 1:  

 Se detecta que las unidades de control en oficinas difieren en cuanto al modelo del resto de 

unidades de control del edificio, siendo: 

- Modelo unidad de control en oficinas Planta 1ª: Mitsubishi Electric PAR-21MAA. 

- Modelo unidad de control en las Plantas del resto del edificio: 

- Mitsubishi Electric PAC-SF44SRA-J. 

 En Planta 1ª se detecta zona adjunta a oficinas con despacho (disposición actual de planta, 

ver anexo I) sin unidad de control de climatización y sin que se pueda poner en marcha el 

sistema de climatización de la zona. 

 Se detecta que en el acceso de oficinas lado montaña “Collserola” hay un difusor 

representado en el plano que no impulsa caudal de aire.  

 En el anexo I se señaliza en color azul las zonas con excesivo caudal de aire que sería 

conveniente equilibrar con difusores que aportan menor caudal indicados en color rojo. 
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Planta 3:  

 Se detecta que la unidad de control de la zona de oficinas lado Hospitalet (ver anexo I), 

modelo PAC-SF44SRA-J de Mitsubishi Electric no funciona. Se avisa al personal de 

mantenimiento sin que en el transcurso de la visita pueda reparar la incidencia. Debido a que 

debe procederse al desmontaje en el mismo día, para el derribo del tabique, la incidencia 

queda pendiente de resolución. 

 En el anexo I se señaliza en color azul las zonas con excesivo caudal de aire que sería 

conveniente equilibrar con difusores que aportan menor caudal indicadas en color rojo. 

 

Planta 4:  

 Los resultados obtenidos en el lado de oficinas cercano a la fachada que da a montaña 

“Collserola” se consideran altos (23,4-24,5 ºC, ver plano anexo I) teniendo en cuenta que la 

temperatura de consigna es de 19ºC.  

 

Plantas 1, 2, 3 y 4: 

 Aunque la normativa vigente (Real Decreto 1027/2007 (RITE) y CTE DB HR de Abril de 

2009) no indica límites de niveles sonoros para estancias con los que poder realizar una 

evaluación de los resultados obtenidos, indicar a modo orientativo, que considerando los 

niveles marcados en el CTE DB HR de Octubre de 2007, BOE num.254, donde el nivel 

sonoro máximo en estancias destinadas para oficinas es de 45dBA, los valores obtenidos 

están por encima, Planta 4ª (51-53 dB), Planta 3ª (50-53 dB), Planta 1ª (40,2-53 dB), Planta 

Baja (47-54 dB). 
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Planta cubierta: 

 Se detecta que el recuperador entálpico del climatizador no está en servicio y las compuertas 

de impulsión (fig. 1) y extracción (fig. 2) están abiertas al 100 % sin que estén reguladas. 

Cabe indicar que dado el funcionamiento actual del climatizador el caudal de aire impulsado 

al interior del edificio es 100 % exterior y el caudal de extracción es del 100 % sin que haya 

recuperación de energía.  

A continuación se observa el estado actual de las compuertas del climatizador. 

   
 Fig. 1: Compuerta extracción.                      Fig. 2: Compuerta impulsión. 

 

 El recuperador permanece parado, fig. 3: 

   
 Fig. 3: Recuperador entálpico parado. 
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Para el correcto funcionamiento del climatizador está pendiente la puesta en servicio del 

recuperador entálpico y la regulación de las compuertas exterior e interior de forma que haya 

intercambio de aire en el recuperador. 

 

El presente informe consta de 9 páginas numeradas y selladas así como de dos anexos en los que se 

incluyen las fichas de comprobación de las instalaciones inspeccionadas y las incidencias. 

 
En Sant Cugat del Vallès, a 26 de Octubre de 2015. 
 
  

 

EL TÉCNICO DEL DPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN                                                     
 
 
 
 

RESPONSABLE DE OPERACIONES DE 
CATALUNYA 
 
 
 
 
 
 

Raúl Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

José Luis Ruiz 
Ingeniero Industrial      

Documento firmado digitalmente por
don Raúl Miguel Barbero Documento firmado digitalmente por

Jose Luis Ruiz
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 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO FICHA CL-3 
OBRA INFORME DE SEGUIMIENTO  RELATIVO AL 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
DE CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DE 
OFICINAS UBICADAS EN PASSEIG DE LA 
ZONA FRANCA 46“AGENCIA TRIBUTARIA 
DE BARCELONA” 

 
Raúl Miguel  Barbero 

PETICIONARIO INFRAESTRUCTURAS 

Nº SEGUIMIENTO 6322534 

FECHA 21, 22, 25 y 28 de Septiembre de 2015 EL INSPECTOR 

 

MEDIDA DE TEMPERATURAS AIRE (FRÍO) 

ESTANCIA OFICINAS 
T º CONSIGNA  

(ºC) 

T ª IMPULSIÓN 

  (ºC)  

T º AMBIENTE (ºC) 
Y HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

T º 
EXTERIOR 

(ºC) 

PLANTA BAJA 19 14,6 VER PLANOS 27 

PLANTA 1ª OFICINAS 19 13,4 VER PLANOS 27 

PLANTA 1ª DESPACHOS 23 13,4 VER PLANOS 27 

PLANTA 3ª 19 14,4 VER PLANOS 27 

PLANTA 4ª 19 14,5 VER PLANOS 27 

OBSERVACIONES 
 
Los resultados obtenidos se consideran en términos generales correctos aunque en Planta 4ª lado Collserola 
cercanos a fachada se consideran altos teniendo en cuenta que la temperatura de consigna es de 19ºC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FICHA DE PRUEBAS PFCL-8 
OBRA INFORME DE SEGUIMIENTO  RELATIVO AL 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DE 
OFICINAS UBICADAS EN PASSEIG DE LA 
ZONA FRANCA 46“AGENCIA TRIBUTARIA DE 
BARCELONA” 

 
Raúl Miguel  Barbero 

PETICIONARIO INFRAESTRUCTURAS 

Nº SEGUIMIENTO 6322534 

FECHA 25 y 28 de Septiembre de 2015 EL INSPECTOR 
  

MEDICIONES DE VELOCIDAD Y CAUDAL DE AIRE  
EQUIPO: BALÓMETRO 
LOCALIZACIÓN: EDIFICIO DE OFICINAS ZONA FRANCA 46 
ZONA CAUDAL (m3/h) OBSERVACIONES 
PLANTA BAJA VER PLANO ANEXO I Conforme 

PLANTA 1ª VER PLANO ANEXO I 

Se detecta que la zona adjunta  a los 
despachos no tiene unidad de control. 
Se señaliza en azul las zonas con excesivo 
caudal de aire que sería conveniente 
equilibrar con difusores que aportan menor 
caudal indicados en color rojo. 

PLANTA 3ª VER PLANO ANEXO I 

Se  detecta zona área Hospitalet-Collserola 
con unidad de control Mitsubishi PAC-
SF44SRA-J que no funciona. 
Se señaliza en azul las zonas con excesivo 
caudal de aire que sería conveniente 
equilibrar con difusores que aportan menor 
caudal indicados en color rojo. 

PLANTA 4ª VER PLANO ANEXO I 

Se observan áreas de oficina donde esta 
asistencia no ha podido realizar medidas de 
caudal el día 25-09-15,  debido a que aún 
habiendo solicitado dicho día para realizar 
ensayos de caudal en Planta 4ª, al iniciar los 
ensayos a primera hora de la mañana las 
unidades de control estaban desmontadas 
para el derribo de tabiques.  

OBSERVACIONES 
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FICHA DE PRUEBAS PS-1 
OBRA INFORME DE SEGUIMIENTO  RELATIVO AL 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DE 
OFICINAS UBICADAS EN PASSEIG DE LA 
ZONA FRANCA 46“AGENCIA TRIBUTARIA DE 
BARCELONA” 

 
Raúl Miguel  Barbero 

PETICIONARIO INFRAESTRUCTURAS 
Nº SEGUIMIENTO 6322534 
FECHA 25 y 28 de Septiembre de 2015 EL INSPECTOR 
  

MEDICIONES DE NIVELES SONOROS 
EQUIPO:  SONOMETRO  
LOCALIZACIÓN: Plantas Baja, 1ª, 3ª y 4ª 

ZONA 
VALOR MEDIDO 

 (dB) 
VALOR INDICATIVO  

(dB) 

Planta  Baja Ver medida en plano adjunto (*) 

Planta 1ª Ver medida en plano adjunto (*) 

Planta 3ª Ver medida en plano adjunto (*) 

Planta 4ª Ver medida en plano adjunto (*) 

 
 
 
(*) La normativa vigente (Real Decreto 1027/2007 (RITE) y CTE DB HR de Abril de 2009) no indica 
límites de niveles sonoros para estancias con los que poder realizar una evaluación de los resultados 
obtenidos. No obstante, y a modo orientativo, se pueden considerar los niveles marcados en el CTE DB 
HR de Octubre de 2007, BOE num.254, donde el nivel sonoro máximo en estancias destinadas para 
oficinas es de 45dBA, siendo en términos generales los niveles sonoros medidos en oficinas superiores a 
los indicados. 
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OBRA: REFORMA EDIFICIO DE OFICINAS UBICADAS EN PASSEIG DE LA ZONA FRANCA 46
LISTADO DE INCIDENCIAS (EJECUCIÓN Y PRUEBAS FINALES) FECHA ACTUALIZACIÓN: 22/10/2015

Nº. 
Informe

FECHA DESCRIPCIÓN Ubicación Responsable Tipo Resultado 
Obtenido

Fecha 
Resolución 
Incidencias

1 21/09/2015 Medidas de temperatura y humedad en planta 4ª. PLANTA 4º UTE EMTE-ACSA PF I
21/09/2015 Medidas de temperatura y humedad en planta 3ª. PLANTA 3ª UTE EMTE-ACSA PF I
22/09/2015 Medidas de temperatura y humedad en planta 1ª. PLANTA 1ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
22/09/2015 Temperatura caudal de impulsión en planta 3ª lado Collserola-Montjuic. PLANTA 3ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
22/09/2015 Medidas de caudal de aire en difusores de planta 3ª lado Collserola-Montjuic. PLANTA 3ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Medidas de caudal de aire en difusores de planta 4ª lado Hospitalet-Mar. PLANTA 4ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Temperatura caudal de impulsión en planta 4ª lado Hospitalet-Mar. PLANTA 4ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Medidas de niveles sonoros en planta 4ª lado Hospitalet-Mar. PLANTA 3ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Medidas de caudal de aire en difusores de planta 3ª lado Hospitalet-Mar. PLANTA 3ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Medidas de temperatura y humedad en la planta 3ª lado Hospitalet-Mar. PLANTA 3ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Medidas de niveles sonoros en las estancias de planta 3ª costado Hospitalet-Montjuic. PLANTA 1ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Medidas de caudal de aire en los difusores de planta 1ª lado central. PLANTA 1ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
25/09/2015 Medidas de niveles sonoros en las estancias de oficinas de Planta 1ª lado central. PLANTA 1ª UTE EMTE-ACSA PF I
25/09/2015 Medidas de temperatura en la impulsión de Planta 1ª lado central. PLANTA 1ª UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
28/09/2015 Medidas de temperatura y humedad en les estancias de oficinas de Planta Baja. PLANTA BAJA UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
28/09/2015 Medidas de caudal de aire en difusores de Planta Baja. PLANTA BAJA UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
28/09/2015 Medidas de temperatura en la impulsión en Planta Baja. PLANTA BAJA UTE EMTE-ACSA PF CONFORME
28/09/2015 Medidas de niveles sonoros en las estancies de oficinas de Planta Baja. PLANTA BAJA UTE EMTE-ACSA PF I

28/09/2015
Medidas de caudal de aire en difusores, temperatura  de impusión y temperatura en las estancias de oficinas alas  derecha e 
izquierda planta 1ª PLANTA 1ª UTE EMTE-ACSA PF I

22/10/20105 Se detecta que el recuperador entálpico está parado PLANTA CUBIERTA UTE EMTE-ACSA PF I

22/10/20105
Está pendiente el ajuste de las rejas de impulsión y extracción del climatizador. Se observa que el aporte es 100 % aire 
exterior, sin que haya intercambio de aire en el recuperador. PLANTA CUBIERTA UTE EMTE-ACSA PF I

Tipo:  I = Incidencias a corregir o justificar
           R = Observaciones o recomendaciones a justificar
           P = Pruebas  
           CE = Control de Ejecución
           Pdte = Pendiente finalizar Ejecución
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