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ANNEX 1. PRESSUPOST 
 
PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                   
K12GG00       u    Anul·lació d'instal·lació elèctrica interior                      

 Anul·lació d'instal·lació elèctrica interior, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a  
 subministrament a baixa tensió 200kVA, com a màxim.  
 1,00 570,72 570,72 
K12GF000      u    Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria                 

 Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a sub-  
 ministrament de D inferior a 2 ''  
 1,00 428,04 428,04 
E01.01             PROVISIONALS D'OBRA                                               
 1,00 4.900,00 4.900,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS ................................................................................................  5.898,76 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 

 CAPITOL 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS                        
K2142511      m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica                                   

 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
 contenidor.  
 3,15 202,48 637,81 
K214C341      m2  Formació de forat en forjat                                       

 Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor  
 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 17,01 69,47 1.181,68 
K2161511      m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix                      

 Enderroc d'envà de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-  
 bre camió o contenidor.  
 78,41 9,35 733,13 
K2163511      m2  Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix                  

 nderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa  
 sobre camió o contenidor.  
 59,39 17,14 1.017,94 
K2164671      m2  Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix                    

 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega ma-  
 nual de runa sobre camió o contenidor.    
 100,67 20,59 2.072,80 
K2141F11      m3  Enderroc de pilar de maó massís.                                  

 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
 contenidor.  
 1,12 218,06 244,23 
K2183801      m2  Arrencada de cel ras i entramat de suport                         

 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-  
 mió o contenidor.  
 518,09 7,79 4.035,92 
K2194421      m2  Arrencada paviment ceràmic                                        

 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-  
 tenidor.  
 606,08 12,46 7.551,76 
K21L1411      u    Desmuntatge d'ascensor existent                                   

 Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, qua-  
 dre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 4  
 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 1,00 2.787,00 2.787,00 
K21JE111      u    Arrencada d'aparells sanitaris i accesoris                        

 Arrencada d'aparell sanitari, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'eva-  
 cuació amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 39,00 35,28 1.375,92 
K21J1011      u    Arrencada d'instal·lació d'aigua per a cada 100m2                 

 Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accesoris i aixetes per a cada unitat de 100  
 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o  
 contenidor.  
 1,00 309,34 309,34 
K21GX501      u    Arrencada d'instal·lació elèctrica per a cada 100m2               

 Arrencada d'instal·lació elèctrica, il·luminació, i veu i dades completa, per a cada unitat de 100 m2 de  
 servei, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
 8,00 4,26 34,08 
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PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
K21D1011      m   Arrencada de baixants i conexions a desguassos                    

 Arrencada de baixants i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa  
 sobre camió o contenidor.  
 25,00 4,35 108,75 
K21AURC1      u    Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris                      

 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, de  
 20 m2, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals,  
 aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.  
 Grau de dificultat mitjà.  
 11,00 41,28 454,08 
K21A3011      u    Arrencada de fulla i bastiment de porta interior                  

 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o  
 contenidor.  
 12,00 15,58 186,96 
E222B423      m3  Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                      

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb  
 mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.  
 12,40 8,74 108,38 
K2R54237      pa   Transport de residus a instal·lació autoritzada                   

 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.  
 1,00 985,75 985,75 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS ........................................  23.825,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 03 ESTRUCTURES                                                       
14LM134A      m2  Formació de sostre de 12cm de gruix.                              

 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de  
 gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5  
 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres  
 corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia  
 de 0,147 m3/m2 de formigó HA-/25/P/10/I, abocat amb cubilot.  
 220,80 57,93 12.790,94 
E4F2A59H      m3  Paret estructural de maó ceràmic calat de 14cm.                   

 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x7.5 cm amb una resistència a  
 compressió de  20N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:5 (M-7,5 N/mm2), elabo-  
 rat a l'obra amb formigonera de 165 l. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-  
 glamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars  
 a l'obra, manteniment idoni d'humitat per les peces a col·locar, execució d'element segons aparell, re-  
 alització de llugadures, peces especials, juntes de dilatació i constructives, remats de coronació se-  
 gons indicacions del projecte, formació de cantonades, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del  
 lloc de treball i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.  
 3,20 520,28 1.664,90 
KQN2U002      m   Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica d'1m d'amplada  

 Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica, de 1 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'a-  
 cer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs  
 frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb  
 tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular  
 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.  
 27,85 350,97 9.774,51 
K4C2U002      u    Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas             

 Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas de dimensions 1x4 m, mitjançant creu de Sant  
 Andreu feta amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues dia-  
 gonals, elaborada en obra.  
 1,00 396,65 396,65 
E31522H3      m3  Formigó per a rases, HA-25/B/20/IIa                               

 Formigó per a rases, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm,  
 abocat amb cubilot.  
 12,40 104,68 1.298,03 
E4435111BQX4  kg   Acer S275JR per perfils IPN-140 de la sèrie PERFILS de CELSA      

 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 ref. IPN-140 de la sèrie PERFILS de CELSA,  
 amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.  
 692,90 2,52 1.746,11 
E4435112BQX8  kg   Acer S275JR per perfils IPN-220 de la sèrie PERFILS de CELSA      

 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en pefils laminats  
 en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPN-220 de la sèrie PERFILS de CELSA,  
 amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  
 256,30 2,88 738,14 
E4LM1B20      m2  Perfil grecat de planxa d'acer                                    

 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172mm, de 44mm d'alçària i 0,75mm  
 de gruix, amb una inèrcia entre 22 i 23 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat  
 amb un coeficient de perforació del 30%, segons la norma UNE-EN 14782.  
 195,15 45,98 8.973,00 
E45918H3      m3  Formigó HA-25/B/20/IIa per a elements portants industrialitzats   

 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i  
 grandària màxima del granulat 20mm, abocat amb cubilot.  
 26,95 124,37 3.351,77 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 ESTRUCTURES ......................................................................................................  40.734,05 
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PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 04 COBERTES                                                          
45113TCG      m2  Coberta invertida transitable amb paviment flotant                

 Coberta invertida transitable, amb formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora, im-  
 permeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïlla-  
 ment amb plaques de poliestirè extruït de 40 mm de gruix, geotèxtil i acabat amb terratzo rentat amb  
 àcid col·locat sense adherir sobre suports. inclou elements especials com minvells i aiguafons, amb  
 una repercussió de 0,2 m/m2 de minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de membrana en aiguafons i care-  
 ners.  
 130,08 144,69 18.821,28 
15123CDH      m2  Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lul  

 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa de protecció per a membra-  
 nes, de morter, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 4.1 kg/m2  
 amb làmina de betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït  
 de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb lloses.  
 235,12 55,58 13.067,97 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 04 COBERTES ..............................................................................................................  31.889,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 05 FAÇANES                                                           
E6ME185A      m2  Mòdul de mur cortina sistema MX contratapa continua de Technal.   

 Mòdul de mur cortina sistema MX contratapa continua de Technal. Format per perfils d'alumini extruít  
 segons norma UNE 38.337 amb aleació 6063-T5. La fusteria d'alumini serà lacada segons el segell  
 de qualitat QualiCoat amb un gruix comprès entre 60 i 120micras en color RAL a definir.   
 Mur cortina amb aspecte parrilla tradicional. Estructura formada per perfils d'alumini de mòdul 52mm,  
 dimensionat de l'estructura de muntants en funció de la pressió/depressió a la que es veu sotmesa la  
 façana segons normativa. Travesanys calculats per una fletxa màxima de 3mm.  
 Unions entre muntants i travessers, de tall recte, mitjançant embuts especials d'alumini provistes d'u-  
 na junta siliconada per garantir la estanqueitat de la unió. Embuts fixes sobre el travesser per col·lo-  
 cació frontal i peces antivolcament per a una col·locació lateral.  
 Ruptura de pont tèrmic integrada al mur cortina MX mitjançant la interposició d'una junta continua de  
 E.P.D.M. entre els perfils d'estructura i els perfils tapa.  
 Acristalament segons sistema MX Nauge de Technal o equivalent, mitjaçant de doble format per una  
 lluna de control solar tipus Climalit Planistar 8/15/6+6 mm, tot amb cantell pulit.  
 Els vidres aniràn amb silicona estructural, seràn reflectants i amb baix factor solar baix emissiu.  
 94,55 695,84 65.791,67 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 FAÇANES ................................................................................................................  65.791,67 
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PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 06 DIVISÒRIES INTERIORS                                              
K614HSAK      m2  Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix                        

 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, se-  
 gons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.  
 127,00 34,91 4.433,57 
E6523A4A      m2  Envà de plaques de guix laminat                                   

 Envà divisori realitzat amb plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer, galvanitzat amb  
 muntants verticals entre 46 i 55mm d'amplària col·locats cada 60cm i perfils horitzontals entre 46 i  
 55mm d'amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35kg/m3 de  
 50mm de gruix, aplacat amb placa de guix laminat de 15mm de gruix, fixada mecànicament. L'ele-  
 ment estarà compost per un doble aplacat de guix laminat de 15mm a cada costat i aïllament de  
 50mm. Acabat amb segell acústic en tot el perímetre del parament. Inclou banda acústica de neopré  
 de 50mm d'amplària  i 2,6mm de gruix col·locada amb doble gruix de banda a trecajuntes en tot el  
 perímetre. Les ales dels perfils superiors seràn de 60mm i sobre aquestes no s'atornillarà cap mun-  
 tant vertical per tal de poder absorvir les deformitats del forjat. Inclou part proporcional de cantonera  
 d'acer galvanitzat per a remat de pasta en trobades especials amb altres materials d'obra.  
 127,00 43,83 5.566,41 
E6529AABEBIE  m2  Envà de plaques de guix laminat hidròfug                          

 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 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i  
 canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecà-  
 nicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3. Article: ref. 208S135406  
 de la sèrie Edificació Standard de ROCKWOOL  
 65,00 50,48 3.281,20 
E83ES400FA35  m2  Trasdossat amb plaques de guix laminat estàndar                   

 Trasdossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada direc-  
 tament sobre el parament amb tocs guix amb additius ref. HPHPUI de la sèrie Pastes d'unió de  
 HISPALAM  
 357,25 10,90 3.894,03 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 06 DIVISÒRIES INTERIORS .........................................................................................  17.175,21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPITOL 07 PAVIMENTS                                                         
E9P67A99      m2  Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548  

 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat  
 amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.  
 12,97 33,90 439,68 
E9DC1J1B      m2  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit d  

 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular preu alt, d'1 a 5 pe-  
 ces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada  
 CG2 (UNE-EN 13888).  
 62,17 43,68 2.715,59 
E9C11422      m2  Pavim.terratzo llis g.petit 40x40cm,preu alt,mort.1:6+2cm sorra,  

 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de  
 ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a  
 ús interior intens.  
 781,83 38,98 30.475,73 
19714115      m2  Paviment flotant WOODECK de 2000x145x21mm per a coberta transita  

 Paviment flotant WOODECK de 2000x145x21mm de FULMA per coberta transitable. Totalment  
 col·locats, replantejats i preparats per ser utilitzat. Inclou part proporcional de suports i de altres eines  
 necessàries per a la correcta execució.  
 182,58 47,14 8.606,82 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 07 PAVIMENTS ............................................................................................................  42.237,82 
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PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 

 CAPITOL 08 ARREBOSSATS I ENGUIXATS                                           
K81121K4      m2  Arrebossat a bona vista sobre parament vertical/horitzontal inte  

 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical/horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,  
 amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment  
 pòrtland amb filler calcari 32,5 R  
 127,14 42,00 5.339,88 
K8121312      m2  Enguixat a bona vista sobre parament vertical/horitzontal interi  

 Enguixat a bona vista sobre parament vertical/horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,  
 amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF  
 27,35 15,02 410,80 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 08 ARREBOSSATS I ENGUIXATS ..............................................................................  5.750,68 
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Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPITOL 09 APLACATS I REVESTIMENTS                                           
K82C123V      m2  Enrajolat vert.int.<=3m,gres porcel.premsat polit,preu alt 16-25  

 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >=3 m amb rajola de gres porcel.lànic premsat  
 polit preu alt, de 16 a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat  
 amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)  
 168,66 57,26 9.657,47 
E865M001      m2  Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i  

 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitja-  
 na, DM, hidròfug, de 25 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta de  
 pi c/60cm.  
 35,23 10,86 382,60 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 09 APLACATS I REVESTIMENTS ...............................................................................  10.040,07 
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PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 10 CEL RASOS                                                         
E842P38CCDJ1  m2  Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbe  

 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents, amb cantell recte (A) segons  
 UNE-EN 13964, 60x60 cm i 15 mm de gruix , sistema desmuntable amb entramat vist de 14mm i  
 suspensió autoanivelladora de barra roscada. Article: ref. BP607M6 de la sèrie Alt rendiment  
 d'ARMSTRONG.  
 62,17 62,92 3.911,74 
E842F3CCERU7 m2  Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbe  

 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents, amb cantell recte (A) segons  
 UNE-EN 13964, 60x60 cm i 19 mm de gruix , sistema desmuntable amb entramat vist de 14mm i  
 suspensió autoanivelladora de barra roscada. Article: ref. BP2038M4* de la sèrie Alt rendiment  
 d'ARMSTRONG.  
 188,72 36,27 6.844,87 
E8445200      m2  Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),   

 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i  
 vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspen-  
 sió, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim.  
 436,74 31,98 13.966,95 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 10 CEL RASOS .............................................................................................................  24.723,56 
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CAPITOL 11 PINTURA                                                           
K7D69TK0      m2  Pintat ignífug de perfils d'acer                                  

 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de  
 pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm.  
 217,63 53,35 11.610,56 
E898K002      m2  Pintat de parament vertical de guix, a l'esmalt acrílic satinat,  

 Pintat de parament vertical de guix, a l'esmalt acrílic satinat, amb una capa de fons diluïda, i dues  
 d'acabat.  
 798,37 20,89 16.677,95 
E898K001      m2  Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb a           

 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat mate, amb una capa de fons  
 diluïda, i dues d'acabat.  
 687,63 13,54 9.310,51 
E89AM003      m2  Pintat de parament de fusta, a l'esmalt sintètic satinat, previ   

 Pintat de parament de fusta, a l'esmalt sintètic satinat, previ masillat i escatat de desperfectes.  
 366,33 17,53 6.421,76 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 11 PINTURA .................................................................................................................  44.020,78 
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 CAPITOL 12 FUSTERIA                                                          
 SUBCAPITOL 12.1 FUSTERIA DE FUSTA                                                 
EAQDM003      u    Porta interior d'una fulla batent 210x85cm , de fusta per a pint  

 Porta interior d'una fulla batent 220x85cm , de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i  
 de 85 cm d'amplària i de 220 cm d'alçària. Inclou marc de fusta de pi i col.locació.  
 12,00 100,33 1.203,96 
EARC1101      m2  Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvani  

 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i  
 conduïda per una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb  
 formigonera de 165.  
 4,67 117,15 547,09 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 12.1 FUSTERIA DE FUSTA .................  1.751,05 
 SUBCAPITOL 12.2 FUSTERIA D'ALUMINI                                                
EAF48A9C      u    Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrm  

 Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-  
 se, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 240x150 cm, elaborada amb per-  
 fils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació  
 mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al  
 vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (FAi.01)  
 1,00 689,50 689,50 
EAF4F38C      u    Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrm  

 Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-  
 se, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de  
 90x175 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons  
 UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-  
 ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (FAe.02)  
 2,00 372,07 744,14 
EAF2F385      u    Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrm  

 Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-  
 se, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de  
 120x175 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons  
 UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-  
 ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (FAe.03)  
 2,00 458,11 916,22 
EAF2F386      u    Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrm  

 Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-  
 se, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de  
 135x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons  
 UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-  
 ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (FAe.04)  
 3,00 492,63 1.477,89 
EAF2F387      u    Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrm  

 Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-  
 se, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de  
 140x205 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons  
 UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-  
 ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (FAe.05)  
   
 1,00 544,15 544,15 
EAF49B9L      u    Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrm  

 Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-  
 se, amb tres fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 270x120 cm, ela-  
 borada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN  
 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima  
 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (FAe.06)  
 1,00 870,89 870,89 
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EAF4178C      u    Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrm  

 Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-  
 se, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 95x120 cm, elaborada amb perfils de preu  
 alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A  
 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent se-  
 gons UNE-EN 12210, sense persiana. (FAe.07)  
 1,00 208,12 208,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 12.2 FUSTERIA D'ALUMINI .................  5.450,91 
 SUBCAPITOL 12.3 FUSTERIA DE VIDRE                                                 
EAM11AD5      m2  Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, am  

 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, dues targes la-  
 terals i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques.(FV.01) (FV.02)  
 12,62 283,98 3.583,83 
EAM11AC5      m2  Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, am  

 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i dues targes la-  
 terals, col·locat amb fixacions mecàniques. (FV.03)  
 3,91 283,98 1.110,36 
EAM2U020      u    Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210  

 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x300 cm, i 2 vidres laterals fixes de  
 120x300 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb meca-  
 nismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre  
 de comandament de 4 posicions  
 1,00 4.214,09 4.214,09 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 12.3 FUSTERIA DE VIDRE ...................  8.908,28 
 SUBCAPITOL 12.4 FUSTERIA D'ACER                                                   
EABGU045      u    Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215   

 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215cm, amb bastidor de tub d'acer de  
 40x20x1,5mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment  
 galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada.(FAc.01)  
 1,00 215,60 215,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 12.4 FUSTERIA D'ACER ......................  215,60 
 SUBCAPITOL 12.5 FUSTERIA MODULAR                                                  
EQ9GU0P1      u    Sub. i col. de mòdul guixetes R2 de Kingland.                     

 Subministre i col·locació de mòdul de guixetes, R2, Kingland o equivalent, de 1850x520x400mm,  
 número de portes 1, muntatge a suport inferior d'alumini anoditzat, pany KABA (de resbalón), claus  
 incloses; resistents a l'aigua marina, amb dues capes de laca d'acabat, cos interior color sorra, color  
 portes a escollir. Les pares de les guixetes, sense soldadura, per evitar corrosions, frontisses d'acer  
 inoxidable, cantells arrodonits, portes fenòliques de HPL de 13mm d'espessor. Homologació de GS i  
 TÜV.  
 9,00 186,56 1.679,04 
EQ9GU0P2      m2  Subministrament i instal·lació de partició desmuntable M92 de pe  

 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable M92 de perfilería oculta, mòdul D: vidriero en la  
 seva totalitat amb doble vidre. Modulació estàndard de 1.200 mm. Espessor total de 80 mm. Format  
 per una estructura interior i exterior d'acer galvanitzat Sendzimir, qualitat segons norma EN  
 10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplica-  
 ció electrostàtica de pols poliéster o epoxi, polimerizado en forn a 200ºC, amb un espessor de capa  
 de pintura de 50/60 micras i toleràncies en color segons DIN 5033. Vidres de 4 a 6 mm d'espessor.  
 Espai lliure entre vidres de 52 mm. Desmontabilidad dels vidres independent de l'estructura per la se-  
 va ajunquillamiento perimetral per ambdues cares. Reinstal·lació i intercambiabilidad dels mòduls.  
 Sistema d'assegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per AENOR i IQNET. Tots els  
 elements necessaris inclosos per a la seva instal·lació. Subministrat i instal·lat per distribuïdor homo-  
 logat pel fabricant.   

 17,49 190,20 3.326,60 
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EQ9GU0P3      m2  Subministrament i instal·lació de partició desmuntable M92 de pe  

 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable M92 de perfilería oculta, mòdul I: mixt vidriero  
 alt (cec fins a 882 mm i resta vidre fins a altura de sostre). Modulació estàndard de 1.200 mm. Es-  
 pessor total de 80 mm. Format per una estructura interior i exterior d'acer galvanitzat Sendzimir, qua-  
 litat segons norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ  
 de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols poliéster o epoxi, polimerizado en forn a 200ºC,  
 amb un espessor de capa de pintura de 50/60 micras i toleràncies en color segons DIN 5033. Pa-  
 nells d'aglomerat de 13 mm, canteados amb PVC de 2 mm, revestits d'una làmina de vinil de 0,3  
 mm. Les entrecalles que formen la modulació duran embotida una lambeta de PVC de 10 mm d'am-  
 ple. Aïllament interior de llana mineral de 50 mm d'espessor i 30/40 Kg/m3 de densitat. Vidres de 4 a  
 6 mm d'espessor. Espai lliure entre vidres de 52 mm. Desmontabilidad dels vidres independent de  
 l'estructura per la seva ajunquillamiento perimetral per ambdues cares. Reinstal·lació i intercambiabili-  
 dad dels mòduls. Sistema d'assegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per AENOR i  
 IQNET. Tots els elements necessaris inclosos per a la seva instal·lació. Subministrat i instal·lat per  
 distribuïdor homologat pel fabricant.   
 77,88 155,70 12.125,92 
EQ9GU0P4      m2  Subministrament i instal·lació de partició desmuntable M92 de pe  

 Subministrament i instal·lació de partició desmuntable M92 de perfilería oculta, mòdul P: de porta ce-  
 ga o vidriera, amb muntant vidriero de dos vidres. Modulació estàndard de 909 mm. Espessor total  
 de 80 mm. Format per una estructura interior i exterior d'acer galvanitzat Sendzimir, qualitat segons  
 norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desgrei-  
 xatge i aplicació electrostàtica de pols poliéster o epoxi, polimerizado en forn a 200ºC, amb un es-  
 pessor de capa de pintura de 50/60 micras i toleràncies en color segons DIN 5033. Les entrecalles  
 que formen la modulació duran embotida una lambeta de PVC de 10 mm d'ample. Vidres de 4 a 6  
 mm d'espessor. Espai lliure entre vidres de 52 mm. Desmontabilidad dels vidres independent de  
 l'estructura per la seva ajunquillamiento perimetral per ambdues cares. Fulla de porta d'aglomerat  
 massís de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida d'una làmina de vinil de 0,3 mm i canteada amb PVC  
 de 2 mm. Herraje tipus pom ?Meroni? amb pany. Reinstal·lació i intercambiabilidad dels mòduls.  
 Sistema d'assegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per AENOR i IQNET. Tots els  
 elements necessaris inclosos per a la seva instal·lació. Subministrat i instal·lat per distribuïdor homo-  
 logat pel fabricant.   
 5,54 125,15 693,33 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 12.5 FUSTERIA MODULAR .................  17.824,89 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 12 FUSTERIA ................................................................................................................  34.150,73 
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CAPITOL 13 INSTAL·LACIONS                                                    
 SUBCAPITOL 13.1 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT                                         
 APARTAT EL79_01 ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINARIA INSTAL·LAT           
EL79418N      u    Ascensor elèctric adaptat i capacitat de 4 persones               

 Plataforma elevadora vertical d'accés, marca Otis, model 2000E, o equivalent, des de la planta bai-  
 xa a planta primera, amb un únic embarcament, de les següents característiques:  
 Dues parades.  
 Cursa de 9m.  
 Accionament elèctric, amb sistema digital de regulació contínua de voltatge i freqüència.  
 Control de maniobra per sistema modular amb programa de resposta relativa a les trucades.  
 Cabina model CL o equivalent amb terra antilliscant.  
 Estructura de soportació i guiatge.  
 Inclou aparellatge, quadre elèctric, tasques complementàries d'instal·lació i projecte i legalització en  
 una entitat de control i inspecció.  
 Completament instal·lat i provat.  
 1,00 33.106,14 33.106,14 
EL79418M      u    Ascensor elèctric adaptat i capacitat de 4 persones               

 Plataforma elevadora vertical d'accés, marca Otis, model 2000E, o equivalent, des de la planta bai-  
 xa a planta primera, amb un únic embarcament, de les següents característiques:  
 Tres parades.  
 Cursa de 14,50m.  
 Accionament elèctric, amb sistema digital de regulació contínua de voltatge i freqüència.  
 Control de maniobra per sistema modular amb programa de resposta relativa a les trucades.  
 Cabina model CL o equivalent amb terra antilliscant.  
 Estructura de soportació i guiatge.  
 Inclou aparellatge, quadre elèctric, tasques complementàries d'instal·lació i projecte i legalització en  
 una entitat de control i inspecció.  
 Completament instal·lat i provat.  
 1,00 38.541,37 38.541,37 
  _______________  

 TOTAL APARTAT EL79_01 ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE .  71.647,51 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL 13.1 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT  71.647,51 
 SUBCAPITOL 13.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                            
EGM004        pa   P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en esc.  

 P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en zona caixa d'escala.  
 1,00 5.646,72 5.646,72 
EGM003        pa   P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en P2.   

 P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en planta segona.  
 1,00 4.352,68 4.352,68 
EGM002        pa   P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en P1.   

 P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en planta primera.  
 1,00 15.154,38 15.154,38 
EGM001        pa   P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en PB.   

 P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica d'enllumenat en planta baixa.  
 1,00 11.140,51 11.140,51 
EGM005        pa   P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica de mecanismes.        

 P.A. per realitzar l'instal.lació elèctrica de mecanismes en totes les plantes.  
 1,00 16.293,14 16.293,14 
EHM001        u    Llumenera decorativa tipus LAMP MODULAR L.C. 2X36W per a empotra  

 Llumenera decorativa tipus LAMP MODULAR L.C. 2X36W, color blanc, per a empotrar en fals sos-  
 tre.  
 1,00 239,99 239,99 
EHM002        u    Llumenera decorativa tipus LAMP FIL EMPOTRAR 1X54W per a empotra  

 Llumenera decorativa tipus LAMP FIL EMPOTRAR 1X54W, color blanc,  per a empotrar en fals  
 sostre.  
 1,00 265,87 265,87 
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EHM003        u    Llumenera decorativa tipus LAMP KONIC 2X26W per a empotrar en fa  

 Llumenera decorativa tipus LAMP KONIC 2X26W, color blanc,  per a empotrar en fals sostre.  
 1,00 225,87 225,87 
EHM004        u    Llumenera decorativa tipus LAMP KONIC 2X26W per a empotrar en fa  

 Llumenera decorativa tipus LAMP KONIC 2X26W per a empotrar en fals sostre amb DIFUSOR  
 CIRCULAR OPAL BLANC  
 1,00 247,04 247,04 
EHM005        u    Llumenera decorativa tipus LAMP PROA ASIM. 150W per a exterior    

 Llumenera decorativa tipus LAMP PROA ASIM. 150W per a exterior  
 1,00 583,49 583,49 
EHM006        u    Llumenera decorativa tipus CASTAN BLOK BLS 236 1280MM per a penj  

 Llumenera decorativa tipus CASTAN BLOK BLS 236 1280MM per a penjar o muntar superficial-  
 ment.  
 1,00 310,57 310,57 
EHM007        u    Llumenera decorativa tipus CASTAN BLOK BLS 236 1280MM per a penj  

 Llumenera decorativa tipus CASTAN BLOK BLS 218 680MM per a penjar o muntar superficialment.  
 1,00 251,75 251,75 
EHM008        u    Projector LAMP TWIN DE 75W per a làmpara PAR30 amb adaptador a c  

 Projector LAMP TWIN DE 75W per a làmpara PAR30 amb adaptador a carril electrificat. Inclou part  
 proporcional de carril electrificat.  
 1,00 520,30 520,30 
EHM009        u    Llumenera decorativa tipus aplic de Wever-ducré model Udo Profil  

 Llumenera decorativa tipus aplic de Wever-ducré model Udo Profile up/down amb difusor de plexi-  
 glas 2x80W, longitud total 8m, per a  muntar superficialment.  
 1,00 1.670,61 1.670,61 
EHM010        u    Llumenera decorativa per penjar PRADINA NOTTE S7 SUSPENSION CRIS  

 Llumenera decorativa per penjar PRADINA NOTTE S7 SUSPENSION CRISTAL BLANCO  
 2X32W G24q-3  
 1,00 937,53 937,53 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 13.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .......  57.840,45 
 SUBCAPITOL 13.3 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA                                       
 APARTAT E03.1 ESCOMESA D'AIGUA FREDA                                            
XPAU00X7      pa   Escomesa d'aigua sanitària                                        

 Partida alçada a justificar en concepte d'escomesa a la xarxa pública de subministrament d'aigua sa-  
 nitària, amb canonada PE32, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari per a realitzar  
 aquestes feines, com són: excavació de rases i instal·lació de materials (pericons, canonada d'ali-  
 mentació, vàlvules, etc. ), segons normes i criteris de la companyia subministradora.  
 1,00 901,52 901,52 
EFB1C455      m   Tub PE 32, PN=10bar, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connect.       

 Tub de polietilè de designació PE, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sè-  
 rie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris  
 de plàstic i col·locat al fons de la rasa.  
 7,00 25,71 179,97 
EEV6U002      pa   Conjunt de vàlcules necessàries                                   

 Instal·lació de manòmetre, vàlvula de retenció de disc manual, vàlvula de comporta manual, vàlvula  
 de papallona i els filtres necessaris.  
 1,00 536,07 536,07 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E03.1 ESCOMESA D'AIGUA FREDA ........  1.617,56 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 APARTAT E03.2 XARXA D'AIGUA FREDA                                               
EFC14B22      m   Tub de Cu DN=28, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure Cu, a pressió de diàmetre 28mm, segons UNE-EN 1057, soldat, amb grau de dificultat  
 mitjà i col·locat superficialment.  
 31,23 15,51 484,38 
EF5293B2      m   Tub de Cu DN=22, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 54,48 12,81 697,89 
EF5283B2      m   Tub de Cu DN=18, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 18mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons la norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 47,00 14,45 679,15 
EF5243B2      m   Tub de Cu DN=12, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 12mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons la norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 120,55 10,50 1.265,78 
EF5263B2      m   Tub de Cu DN=15, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 15mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons la norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 19,61 9,43 184,92 
EN3494P7      pa   Conjunt de valvuleria de retenció per a cada secció de tuberia    

 Partida alçada de valvuleria de seguretat, de papallona i de retenció en els punts adequats per al cor-  
 recte funcionament de la instal·lació, diàmetres segons el diàmetre del tub, totes soldades a la tuberia  
 i muntades superficialment.  
 1,00 1.022,80 1.022,80 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E03.2 XARXA D'AIGUA FREDA ................  4.334,92 
 APARTAT E03.3 AÏLLAMENT D'AIGUA FREDA                                           
EFQ3U802      pa   Aïllament escuma elast.s/halogens.Dext segons tuberia.            

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canodades de diferents diàmetres, de  
 9mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0ºC de 0,040 W/mK i no propagador de la fla-  
 ma, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment.  
 1,00 1.935,45 1.935,45 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E03.3 AÏLLAMENT D'AIGUA FREDA ........  1.935,45 
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 APARTAT E03.4 XARXA D'AIGUA CALENTA                                             
EFC14B22      m   Tub de Cu DN=28, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure Cu, a pressió de diàmetre 28mm, segons UNE-EN 1057, soldat, amb grau de dificultat  
 mitjà i col·locat superficialment.  
 10,41 15,51 161,46 
EF5293B2      m   Tub de Cu DN=22, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 18,26 12,81 233,91 
EF5283B2      m   Tub de Cu DN=18, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 18mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons la norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 18,80 14,45 271,66 
EF5243B2      m   Tub de Cu DN=12, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 12mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons la norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 62,29 10,50 654,05 
EF5263B2      m   Tub de Cu DN=15, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 15mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons la norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 7,85 9,43 74,03 
EN3494P7      pa   Conjunt de valvuleria de retenció per a cada secció de tuberia    

 Partida alçada de valvuleria de seguretat, de papallona i de retenció en els punts adequats per al cor-  
 recte funcionament de la instal·lació, diàmetres segons el diàmetre del tub, totes soldades a la tuberia  
 i muntades superficialment.  
 1,00 1.022,80 1.022,80 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E03.4 XARXA D'AIGUA CALENTA ...........  2.417,91 
 APARTAT E03.5 AÏLLAMENT D'AIGUA FREDA                                           
EFQ3U802      pa   Aïllament escuma elast.s/halogens.Dext segons tuberia.            

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canodades de diferents diàmetres, de  
 9mm de gruix promig, amb una conductivitat tèrmica a 0ºC de 0,040 W/mK i no propagador de la fla-  
 ma, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment.  
 1,00 1.935,45 1.935,45 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E03.5 AÏLLAMENT D'AIGUA FREDA ........  1.935,45 
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 APARTAT E03.6 XARXA DE RETORN                                                   
EFC13B22      u    Partida alçada de tuberia, vàlvules, compensadors i aïllament     

 Partida alçada de tuberia de diferents diàmetres, vàlvules d'esfera segons instal·lació, vàlvules d'e-  
 quilibri i vàlvules antirretorn, compensadors de dilatacions de llautó segons diàmetre de tuberia i aïlla-  
 ment en tot el seu recorregut depenent del DN de la tuberia. Tota la instal·lació finalitzada i en funcio-  
 nament.  
 1,00 1.577,15 1.577,15 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E03.6 XARXA DE RETORN ........................  1.577,15 
 APARTAT E03.7 APARELLS SANITARIS                                                
KJ16B21A      u    Urinari porcel. blanc, preu sup., col·locat mural.                

 Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació amb sifó incorporat i alimentació integrada, de color  
 blanc, preu superior, col·locat amb fixacions murals i a un ramal de plom.  
 4,00 171,07 684,28 
EJ14B21P      u    Inodor porcel.horitz.,blanc,preu alt,col.                         

 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,  
 col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació  
 12,00 173,00 2.076,00 
EJ13B21B      u    Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul.           

 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat  
 a un taulell  
 9,00 98,51 886,59 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E03.7 APARELLS SANITARIS ...................  3.646,87 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL 13.3 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 17.465,31 
 SUBCAPITOL 13.4 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT                                        
 APARTAT E04.1 SANEJAMENT FECAL                                                  
ED15E571      m   Baixant PVC, paret massissa, DN=75, fix.mec.brides                

 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,  
 de DN 75mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.  
 22,95 22,37 513,39 
ED15B771      m   Baixant PVC, paret massissa, DN=100, fix.mec.brides               

 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,  
 de DN 100mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.  
 65,84 27,43 1.805,99 
ED111E71      m   Desg.ap.sanitari tub PVC D=100 s/UNE-EN-1329-1                    

 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC segons norma UNE-EN-1451, de D 100mm, amb junt  
 elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró.  
 44,65 25,05 1.118,48 
ED111B31      m   Desg.ap.sanitari tub PVC D=50 s/UNE-EN-1329-1                     

 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma  
 UNE-EN 1329-1, de DN 50mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.  
 74,83 17,98 1.345,44 
ED111B21      m   Desg.ap.sanitari tub PVC D=40 s/UNE-EN-1329-1                     

 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma  
 UNE-EN 1329-1, de DN 40mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.  
 31,72 17,19 545,27 
ED352652      u    Pericó pas, tapa fixa, 52x52cmx50cm, maó calat 29x14x10cm         

 Pericó de pas i tapa fixa, de 52x52cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10  
 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l i lliscada interior-  
 ment.  
 3,00 100,70 302,10 
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ED354752      u    Pericó sifòn.,p/tapa regist.60x60cmx50cm,maó calat 29x14x10cm     

 Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de  
 29x14x10cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i llis-  
 cada interiorment.  
 1,00 122,14 122,14 
XPAUFA8C      pa   Connexionat a la inst. de sanejament soterrada exist.             

 Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la instal·lació de sanejament soterrat existent,  
 incloent els treballs i materials necessaris per a realitzar aquestes feines, deixant la instal·lació en  
 correcte funcionament.  
 1,00 235,63 235,63 
EDN7A0K1      m   Xemeneia ventil.blocs mort.ciment, 1ppal + 1secund.,col 1:2:10    

 Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i un de tipus se-  
 cundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2) inclosa la reixeta.  
 9,80 28,65 280,77 
EFMP3000      u    Collarí per segellament dels forats de passos i canonades de plà  

 Collarí per segellament dels forats de passos i canonades plàstiques de parets.  
 12,00 107,40 1.288,80 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E04.1 SANEJAMENT FECAL ....................  7.558,01 
 APARTAT E04.2 SANEJAMENT FLUVIAL                                                
ED15B571      m   Baixant PVC, paret massissa, DN=50mm, fix.mec.brides              

 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50mm, inclo-  
 ses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.  
 253,25 18,02 4.563,57 
ED352652      u    Pericó pas, tapa fixa, 52x52cmx50cm, maó calat 29x14x10cm         

 Pericó de pas i tapa fixa, de 52x52cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10  
 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l i lliscada interior-  
 ment.  
 4,00 100,70 402,80 
ED354752      u    Pericó sifòn.,p/tapa regist.60x60cmx50cm,maó calat 29x14x10cm     

 Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de  
 29x14x10cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i llis-  
 cada interiorment.  
 1,00 122,14 122,14 
XPAUFA8C      pa   Connexionat a la inst. de sanejament soterrada exist.             

 Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la instal·lació de sanejament soterrat existent,  
 incloent els treballs i materials necessaris per a realitzar aquestes feines, deixant la instal·lació en  
 correcte funcionament.  
 1,00 235,63 235,63 
EFMP3000      u    Collarí per segellament dels forats de passos i canonades de plà  

 Collarí per segellament dels forats de passos i canonades plàstiques de parets.  
 16,00 107,40 1.718,40 
XPAUFB1A      pa   Connexionat dels baixants als col·lectors                         
 1,00 567,23 567,23 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E04.2 SANEJAMENT FLUVIAL .................  7.609,77 
  ____________  

TOTAL SUBCAPITOL 13.4 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT .............................................................................................  15.167,78 
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 SUBCAPITOL 13.5 INSTAL·LACIÓ ACS                                                  
 APARTAT E05.1 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA                                        
EEA16A85DLUX u    Col·lector solar 15 tubs calor lineal, superf.obertura 2-2,5m2    

 Col·lector solar de 15 tubs de calor lineal, de superfície d'obertura de 2 a 2,5m2 i un rendiment del  
 88% segons UNE-EN 12975-1 ref.CPC 12 de la sèrie Energia Solar de TERMIBARNA, col·locat.  
 2,00 1.255,28 2.510,56 
EF5293B2      m   Tub de Cu DN=22, soldat, dificultat mitjana                       

 Tub de coure R250 (semidur) de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, segons norma  
 UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 45,00 12,81 576,45 
EFQ33E7L      m   Aïllament tèrmic escum.elastom.fluids (-50 i 105 ºC),D=22mm,g=40  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre  
 -50ºC i 105ºC, per a tub de diàmetre exterior de 22mm, de 40mm de gruix, amb un factor de resis-  
 tència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locats superficialment amb grau de dificultat mitjà.  
 45,00 9,32 419,40 
EEAZ2001      u    Dissipador estàtic de calor tèrmic per gravetat                   

 Dissipador estàtic de calor tèrmic per gravetat.  
 4,00 365,00 1.460,00 
EEV21D00      u    Sonda temperatura canonada                                        

 Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada.  
 1,00 91,06 91,06 
EEU11113      u    Purgador automàt.aire, llautó, vert+vàlvula obt.,d=3/8"           

 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,  
 amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat.  
 4,00 13,66 54,64 
EEZGL000      l    Càrrega oli anticongelant                                         

 Càrrega de circuit refrigerant amb oli anticongelant.  
 5,00 8,86 44,30 
EEAZ3002      u    Muntatge instal·lació solar                                       

 Muntatge de la instal·lació solar, incloent bancada de formigó i perfils metàl·lics i cargoleria, inclou tot  
 el petit material necessari per a deixar la instal·lació completament instal·lada i en funcionament.  
 1,00 3.200,00 3.200,00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E05.1 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA ..  8.356,41 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL 13.5 INSTAL·LACIÓ ACS .....................  8.356,41 
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 SUBCAPITOL 13.6 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                                     
EED5Ç001      u    Unitat exterior INVERTER (sèrie Y), CITY MULTI (R410A)            

 Unitat exterior, INVERTER (sèrie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,  
 de 40000 frig/h i 43000 kcal/h o similar.  
 3,00 16.804,97 50.414,91 
EEDEÇ002      u    Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, CITY MULTI (R410A)  

 Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBIS-  
 HI ELECTRIC, de 12500 frig/h i 13760 kcal/h o similar.  
 3,00 2.342,25 7.026,75 
EEDEÇ003      u    Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, CITY MULTI (R410A)  

 Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBIS-  
 HI ELECTRIC, de 6300 frig/h i 6880 kcal/h o similar.  
 1,00 1.726,27 1.726,27 
EEV3Ç002      u    Control remot senzill MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC               

 Control remot senzill, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per 1g/16 unitats o similar.  
 1,00 143,78 143,78 
EEK7Ç001      u    Sub. i col. de reixa de retorn d'aire DMT-AR+SP+CM(S) de 600x300  

 Subministrament i col·locació de reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles sèrie  
 DMT-AR+SP+CM (S) o similar de dimensions 600x300, color blanc M9016 fixació amb clips. Mar-  
 ca Madel o similar. Inclou plenum de connexió construït amb plaques de llana de roca.  
 1,00 107,82 107,82 
EEK7Ç016      u    Sub. i col. de difusor rotacional AXO-S+BOXTAR-R M9016 o similar  

 Subministrament i col·locació de difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial circular i  
 orientables individualment sèrie AXO-S+BOXTAR-R M9016 o similar, de dimensions 600 construït  
 en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc i aletes ABS negre. Amb plenum piramidal apilable de  
 connexió circular lateral, regulador de cabal i elements necessaris per a muntatge. Marca Madel o si-  
 milar.  
 1,00 77,20 77,20 
EE51D0BA      m2  Conducte rectangular de placa de llana de roca                    

 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25  
 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tela natural per l'altra cara, muntat encastat  
 en el cel ras.  
 523,67 23,85 12.489,53 
EE441E00      m   Tub flexible de 150mm de D                                        

 Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 150 mm de diàmetre.  
 63,00 7,00 441,00 
EF5B23B1      pa   Tub de coure recuit per conducció de fluid refrigerant            

 Tub de coure recuit de diàmetres nominals de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", de 0,80 mm de gruix, segons  
 expecificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura d'aliatge de pla-  
 ta, col·locat superficialment.  
 1,00 13.480,05 13.480,05 
EF17A351      pa   Aïllament tèrmic de polietilè expandit,col·locat superficialment  

 Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diversos diàmetres, de 20mm de gruix, amb grau  
 de dificultat mitjà i col·locat superficialment.  
 1,00 6.164,70 6.164,70 
XPAUU015      pa   Partida alçada a justificar segons pressupost per legalització    
 1,00 2.000,00 2.000,00 
XPAUU016      pa   Partida alçada a justificar per el transport                      

 Partida alçada a justificar per al transport fins a l'obra i elevació fins a la planta de la maquinària de  
 ventilació i de climatització  
 1,00 3.500,00 3.500,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPITOL 13.6 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ..........................................................................................  97.572,01 
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 SUBCAPITOL 13.7 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS                                      
EM31261K      u    Exintor manual pols seca poliv.,6kg.pressió incorpo.,pintat,arm   

 Extintor manual de pòls seca polivalent, de càrrega 6kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari  
 muntat superficialment.  
 6,00 73,52 441,12 
EM31351K      u    Exintor manual CO2,5kg.pressió incorpo.,pintat,armari munt.sup.   

 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari  
 muntat superficialment.  
 1,00 147,55 147,55 
EM141002      u    Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.          

 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment.  
 3,00 14,99 44,97 
EM133067      u    Sirena electrònica, senyal llumi.,c.c.,so bitònic.,munt.int.      

 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior.  
 1,00 31,92 31,92 
EG312206      m   Cond.coure RV 0,6/1,2x1,5mm2,col.tub                              

 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x1,5mm2 i col·locat en  
 tub.  
 200,00 2,15 430,00 
EG221411      m   Tub flex.corru.PVC-dn=16, resist.xoc 5. encastat                  

 Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal 16 amb grau de resistència al xoc 5 i encastat.  
 50,00 0,72 36,00 
EM121136      u    Central detecció incendis, p/4zones,indic.2aliment, munt.a paret  

 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zo-  
 na, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a paret.  
 1,00 207,96 207,96 
  _______________  

TOTAL SUBCAPITOL 13.7 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ..........................................................................................  1.339,52 
 SUBCAPITOL 13.8 INSTAL·LACIÓ DE COMUNICACIÓ                                       
 APARTAT E08.1 VEU I DADES                                                       
PF002201      u    Instal·lació veu i dades                                          

 Instal·lació veu i dades incloent:  
 - 1 RACK 19 LOGIC A800 24U F900+P  
 Unitat que inclou: estructura exterior en perfil d'alumini, 4 perfils 19" interiors desplaçables en fondà-  
 ria, 4 suports perfil xarxes 19", porta frontal de vidre de seguretat amb pany Handy-Lock, laterals  
 desmuntables amb fixacio 1/4 de volta, porta posterior metàl·lica amb pany, panell posterior sortida  
 de calbes, sostre amb reixeta amb fixació de 1/4 de volta, 8 cantoneres en ABS injectat i peus d'ani-  
 vellament. Ample:800mm, Fons: 900mm, Alçada:975mm + peus.  
   
 - 1 Regleta de conexió format 19". Característiques: -Calbe de cobre blindat amb recobriment en pvc  
 i connector amb toma de terra.  
 - 1 Unitat de ventilació per montar en l'estructura superior del rack, sense ocupar espai útil amb ter-  
 mostat.  
 - 1 Rodes giratòries Ref.PLANA FÀBREGAS.  
 - 2 Panell buit per col·locar 24 tomes UTP/FTP de tipus KINGSTON color negre per rack de 19".  
 - 48 Presses RJ45, cat.6 UTP, sense pantalla, Ref.PLANA FÀBREGAS  
 - 2 pasafils d'acer negre d'una unitat de rack (U)  
 - 2 SAFATA COLG.AIR.LOGIC 2U F40 Muntatge 19" amb quatre punts d'ancoratge. Càrrega mà-  
 xima estàtica 20kg. Alçada frontal de fixació de 2U.  
 - 2 Switch gestionable de 24 ports Gigabits Ethernet 19". Disposa de dos ports per a inserció de mò-  
 duls SFP. Ref: PLANA FÀBREGAS.  
 - 38 Cordons RJ45 Cat.6 UTP PVC 1m.  
   
 Inclou tot el petit material necessari per a la seva correcta execució.  
 Completament instal·lat i en funcionament.  
 1,00 4.700,00 4.700,00 
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PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
PF002202      u    Presses finals                                                    

 - 35 presses RJ45, cat 6 UTP, sense pantalla.  
 - 3 punt d'accès per xarxa inalàmbrica. Ref: PLANA FÀBREGAS  
 1,00 360,00 360,00 
PF002203      m    Cable UTP CAT6 LSOH                                               

 Cable format per 4 parells trenats de 0,22mm UTP sense pantalla. Cumpleix categoria 6, lliure d'ha-  
 lògens. Ref: PLANA FÀBREGAS.  
 1.450,00 0,80 1.160,00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E08.1 VEU I DADES ...................................  6.220,00 
 APARTAT E08.2 AUDIOVISUALS                                                      
EP74Ç001      u    Projector de video LCD                                            

 Projector de video LCD 3 Panell de 1.0" Poly-silicon TFT Inorgànics amb microlents. Resol·lució  
 XGA (1024x768). Lluminositat 5000 ANSI LUMEN. Rel·lació contrast 1000:1. Làmpada de 300w  
 UHP. Correcció de Keystone H/V. Lens Shift Vertical i Horitzontal. Entrada per RGB (HDTV) i  
 DVI. Lent no inclosa. Pes: 8,1 kg. Dimensions: An 348,1 x Al 156,6 x Pr 444 mm. Fàcil manteni-  
 ment.  
 2,00 2.764,58 5.529,16 
EP74Ç002      u    Òptica de gran angular motoritzada                                

 Òptica de gran angular motoritzada 1.23-1.62:1 per a projector.  
 2,00 1.592,50 3.185,00 
EP74Ç003      u    Pantalla per projecció frontal motoritzada                        

 Pantalla per projeccció frontal motoritzada. Motorització stàndar. Tel·la blanc mat.  
 2,00 1.592,50 3.185,00 
EP74Ç004      u    Comandament a distància per radio-freqüència                      
 2,00 208,39 416,78 
EP74Ç005      u    Panell de superfície per control de volum programable             

 Panell de superfície per control de volum programable per pulsadors UP/DOWN i selector de fins a  
 4 fonts mitjançant potenciòmetre giratori per distribuidor d'audio a les zones. Connexió a unitat central  
 per RJ45/CAT5.  
 2,00 78,40 156,80 
EP74Ç006      u    Altaveu tot-rang de 2 vies                                        

 Altaveu tot-rang de 2 víes compacte per empotrar en sostre, per línea de 100/70V. Woofer de 4",  
 tweeter de titani de 3/4" coaxial. Àngle de cobertura 130º cònic. Posicions de transformador de 30,  
 15 i 7,5w a 100V o 30, 15, 7,5 i 3,7w a 20KHz. Inclou reixeta, cercle de subjecció i raíls per ins-  
 tal·lació ràpida. Diàmetre de tall 168mm, alçada 184mm. Pes 3,5 kg.  
 4,00 135,77 543,08 
XPAUU009      pa   Cablejat d'interconnexionat dels equipaments                      

 Cablejat d'interconnexionat dels equipaments, així com el cablejat dels racks, altaveus, etec. Inclou  
 el cablejat d'audio, video i dades dels equipaments audiovisuals així com la mà d'obra de tirar el ca-  
 blejat. Tot el cablejat ha de ser lliure d'hal·logens.  
 Connectors d'interconnexionat dels equipaments, així com els necessaris pel cablejat dels racks, al-  
 taveus, etc. Inclou els connectors d'audio, video i dades dels equipaments audiovisuals.  
 Instal·lació, muntatge i posada a punt dels equipaments.   
 Canalitzacions, accessoris i interconnexionat dels equips.  
 2,00 10.560,00 21.120,00 
XPAUU010      pa   Certificació companyia de telefonia                               

 Partida alçada a justificar segons pressupost de Companyia subministradora de telefonia correspo-  
 nent al punt de connexió a la xarxa general.  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E08.2 AUDIOVISUALS ...............................  35.135,82 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL 13.8 INSTAL·LACIÓ DE COMUNICACIÓ  41.355,82 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 13 INSTAL·LACIONS ...................................................................................................  310.744,81 
 
 

 

PRESSUPOST  
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 14 MOBILIARI                                                         
EQ9GU0P1      u    Sub. i col. de mòdul guixetes R2 de Kingland.                     

 Subministre i col·locació de mòdul de guixetes, R2, Kingland o equivalent, de 1850x520x400mm,  
 número de portes 1, muntatge a suport inferior d'alumini anoditzat, pany KABA (de resbalón), claus  
 incloses; resistents a l'aigua marina, amb dues capes de laca d'acabat, cos interior color sorra, color  
 portes a escollir. Les pares de les guixetes, sense soldadura, per evitar corrosions, frontisses d'acer  
 inoxidable, cantells arrodonits, portes fenòliques de HPL de 13mm d'espessor. Homologació de GS i  
 TÜV.  
 8,00 186,56 1.492,48 
EJ42U010      u    Dosificador de sabó vertical                                      

 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable  
 amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de se-  
 guretat, col·locat amb fixacions mecàniques.  
 6,00 64,80 388,80 
EJ46U010      u    Barra mural recta per a bany adaptat.                             

 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800mm de llargària i 35mm de D, de tub d'acer inoxidable,  
 col·locat amb fixacions mecàniques.  
 4,00 71,54 286,16 
EJ4ZPRP1      u    Portarotlles triple de paper higiènic.                            

 Portarotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340x115x110mm, col·locat amb  
 fixacions mecàniques.  
 12,00 33,53 402,36 
EJ18KA3C      u    Aigüera de planxa d'acer esmaltada amb pica i escorridor          

 Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de  
 color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina.  
 1,00 67,52 67,52 
KQ7M001       m    Moble per mostrador                                               

 Moble per mostrador, format per estructura de 30x30 i 40x40 mm d'acer galvanitzat, pletines de re-  
 partiment i taulers estratificats tipus polyrey de 16 i 22 mm. Rotulació amb vinil. Estants intermitjos,  
 calaixos i qualsevol element de treball que s'indica als plànols, tot completament finalitzat, color in-  
 clós. Alçades de mobles de 75 a 105cm.  
 4,75 1.000,00 4.750,00 
EB92PRP1      pa   Partida alçada de plaques de senyalització interior               

 Partida alçada a justificació de plaques de senyalització interior amb pictogrames i directoris.  
 1,00 4.500,00 4.500,00 
KQ7M002       u    Moble d'oficina Ofiprix sèrie AIR BENCH                           
 30,00 828,00 24.840,00 
EP74Ç009      u    Ordinador PC. Pantalla 21"                                        

 Ordinador PC. Pantalla 21" WXGA++ LCD X-Black. Processador Inter Quad Duo P8400  
 (2,26Ghz). Memòria 4GB DDR2 800. Gràfica GeForce 9300M GS. Disc dur 320GB Sata 5400rpm.  
 Reproductor Blue-Ray. GBLAN/56K. WIFI 802.11 DRAFT N. Bluetooth 2.1 + EDR. Lector de me-  
 mòries flash. Wbcam integrada. Autonomia 4 hores. Pes conjunt: 4,9 kg. Inclou llicència Windows 7  
 Professional Edition. Tot l'equip muntat, configurat i connectat.  
 30,00 1.031,32 30.939,60 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 14 MOBILIARI ..............................................................................................................  67.666,92 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  724.649,84 
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RESUM DE PRESSUPOST  

Reforma i ampliació de Can Castells per dependències municipals   

CAPITOL RESUM EUROS %  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

  
01 TREBALLS PREVIS ...............................................................................................................................................................  5.898,76 0,85 
02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS .....................................................................................................  23.825,53 3,43 
03 ESTRUCTURES ....................................................................................................................................................................  40.734,05 5,86 
04 COBERTES ............................................................................................................................................................................  31.889,25 4,59 
05 FAÇANES ..............................................................................................................................................................................  65.791,67 9,47 
06 DIVISÒRIES INTERIORS ......................................................................................................................................................  13.281,18 1,91 
07 PAVIMENTS ...........................................................................................................................................................................  42.237,82 6,08 
08 APLACATS I REVESTIMENTS .............................................................................................................................................  13.934,10 2,01 
09 CEL RASOS ...........................................................................................................................................................................  24.723,56 3,56 
10 PINTURA ................................................................................................................................................................................  44.020,78 6,33 
11 FUSTERIA ..............................................................................................................................................................................  34.150,73 4,91 
12 INSTAL·LACIONS ..................................................................................................................................................................  286.747,42 41,26 
13 MOBILIARI .............................................................................................................................................................................  67.666,92 9,74 
  ___________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 694.901,77 
 13,00 % Despeses Generals .........................  90.337,23 

 6,00 % Benefici industrial ............................  41.694,11 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 132.031,34 

 16,00 % I.V.A. .................................................................................  132.309,30 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 959.242,41 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 959.242,41 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb 
QUARANTA-UN CÈNTIMS  
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ANNEX 2. CÀLCUL DE LES INSTAL·LACIONS 
 

CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 

1. DADES GENERALS   (càlculs realitzats segons criteris CTE-DB-HS) 

 

 Zona pluviomètrica (figura 2.4. CTE-DB-HS): III 

 Intensitat de pluja (dades oficials): 110,00 mm/h 

 Longitud màxima de derivacions fins al sifó: 2,5 metres 

 Pendent admissible de les derivacions: entre 2% i 4%. 

 En safarejos, lavabos i bidets la distància fins al baixant ha de ser de 4 metres com a 
màxim, amb pendents entre 2,5% i 5%. 

 Els desguassos dels inodors als baixants ha de ser directe amb una distància màxima 
de 1 metre. 

 Els baixants han de realitzar-se sense cap desviació i amb un diàmetre uniforme en 
tota la seva longitud. 

 El diàmetre no pot disminuir en el sentit de la corrent. 

 Els col·lectors penjats han de unir-se als baixants amb peces especials. 

 Han de tenir una pendent mínima d’1%. 

 Els col·lectors que formen part d’una desviació d’un baixant, es dimensiona com a 
col·lector horitzontal (taula 4.5 CTE-DB-HS), aplicant una pendent del 4%. 
 

2. XARXA RESIDUAL 

 

2.1. Baixants de la xarxa residuals 

 

Baixants residuals 

Referència 
Planta Resultats 

Descripció 
Inicial Final Aparell sanitari 

Ø 
mínim 

UD Total 

B01 P2 P1 
Inodor. P2 100 5 

10 PVC llis Ø100 
Inodor. P2 100 5 

B02 P2 P1 

Lavabo. P2 40 2 

11 PVC llis Ø100 
Lavabo. P2 40 2 
Urinari. P2 40 2 
Inodor. P2 100 5 

Col·lector B02-
B01 

P1 - 
Col·lector 
horitzontal 

- - 11 
PVC llis Ø125 
pendent 4% 

Col·lector B01-
B03 

P1 - 
Col·lector 
horitzontal 

- - 21 
PVC llis Ø125 
pendent 4% 

B03 P1 PB Baixant final - - 21 PVC llis Ø125 

B04 P1 PB 
Inodor. P1 100 5 

9 PVC llis Ø100 Lavabo. P1 40 2 
Lavabo. P1 40 2 

B05 P1 PB 

Urinari. P1 40 2 

21 PVC llis Ø100 

Urinari. P1 40 2 
Inodor. P1 40 5 
Inodor. P1 40 5 
Lavabo. PB 40 2 
Lavabo. PB 40 2 
Inodor. PB 100 5 

B06 P1 PB 

Lavabo. P1 40 2 

27 PVC llis Ø100 

Lavabo. P1 40 2 
Lavabo. P1 40 2 
Inodor. P1 40 5 
Lavabo. PB 40 2 
Lavabo. PB 40 2 
Inodor. PB 100 5 
Inodor. PB 100 5 
Urinari. PB 40 2 

 

2.1. Trams horitzontals de la xarxa residual 

 

Planta segona 

Nucli 
Aparell 
sanitari 

UD Descripció Baixant Informació addicional 

Bany 
masculí 

Lavabo 2 
Ramal PVC llis 
Ø50 

B02 
Pendent: 2% 
Longitud: 4 metres. 

Inodor 5 
Ramal PVC llis 
Ø100 

B02 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,75 metres. 

Urinari 2 
Ramal PVC llis 
Ø40 

B02 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,20 metres. 
Connexió amb ramal de Ø50 de longitud 
2,80 metres. Connecta urinari i lavabo 
bany femení. 

Bany 
femení 

Lavabo 2 
Ramal PVC llis 
Ø40 

B02 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,25 metres. 
Connexió amb ramal de Ø50 de longitud 
2,80 metres. Connecta urinari i lavabo 
bany femení. 

Inodor 5 
Ramal PVC llis 
Ø100 

B01 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,70 metres. 

Inodor 5 
Ramal PVC llis 
Ø100 

B01 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,70 metres. 
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Planta primera 

Nucli 
Aparell 
sanitari 

UD Descripció Baixant Informació addicional 

Bany 
masculí 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
llis Ø40 

B04 

Pendent: 2% 
Longitud: 1 metre. 
Connexió amb ramal de Ø50 de longitud 
2,80 metres. Connecta els dos lavabos. 

     

Lavabo 2 
Ramal PVC 
llis Ø40 

B04 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,15 metres. 
Connexió amb ramal de Ø50 de longitud 
2,80 metres. Connecta els dos lavabos. 

Inodor 5 
Ramal PVC 
llis Ø100 

B04 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,50 metres. 

Urinari 2 
Ramal PVC 
Ø50 

B05 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,65 metres. 

Urinari 2 
Ramal PVC 
Ø50 

B05 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,65 metres. 

Bany 
femení 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
Ø40 

B06 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,40 metres. 
Connexió amb ramal de Ø50 de longitud 
1,30 metres. Connecta dos lavabos amb 
lavabo de minusvàlids. 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
Ø40 

B06 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,40 metres. 
Connexió amb ramal de Ø50 de longitud 
1,30 metres. Connecta dos lavabos amb 
lavabo de minusvàlids. 

Inodor 5 
Ramal PVC 
Ø100 

B05 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,40 metres. 

Inodor 5 
Ramal PVC 
Ø100 

B05 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,40 metres. 

Bany 
adaptat 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
Ø40 

B06 

Pendent: 2% 
Longitud: 1,70 metres. 
Connexió amb ramal de Ø50 de longitud 
1,30 metres. Connecta dos lavabos amb 
lavabo de minusvàlids. 

Inodor 5 
Ramal PVC 
Ø100 

B06 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,40 metres. 

 

Planta baixa 

Nucli 
Aparell 
sanitari 

UD Descripció Baixant Informació addicional 

Bany 
adaptat 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
Ø40 

B05 
Pendent: 2% 
Longitud: 1,10 metres. 

Inodor 5 Ramal PVC B06 Pendent: 2% 

Ø100 Longitud: 0,7 metres. 

Bany 
masculí 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
Ø40 

B05 
Pendent: 2% 
Longitud: 1,00 metres. 

Inodor 5 
Ramal PVC 
Ø100 

B06 
Pendent: 2% 
Longitud: 0,85 metres. 

Urinari 2 
Ramal PVC 
Ø40 

B06 
Pendent: 2% 
Longitud: 2,60 metres. 

Bany 
femení 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
Ø40 

Soterrat fins 
col·lector 
general 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,45 metres. 
Connexió amb col·lector soterrat 
Ø125 de 3,60 metres. Connecta 
els dos lavabos amb l’inodor. 

Lavabo 2 
Ramal PVC 
Ø40 

Soterrat fins 
col·lector 
general 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,45 metres. 
Connexió amb col·lector soterrat 
Ø125 de 3,60 metres. Connecta 
els dos lavabos amb l’inodor. 

Inodor 5 
Ramal PVC 
Ø100 

Soterrat fins 
col·lector 
general 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,45 metres. 
Connexió amb col·lector soterrat 
Ø125 de 3,60 metres. Connecta 
els dos lavabos amb l’inodor. 

Inodor 5 
Ramal PVC 
Ø100 

B06 
Pendent: 2% 
Longitud: 2,60 metres. 

Sala de 
descans 

Safareig 2 
Ramal PVC 
Ø40 

Soterrat fins 
col·lector 
general 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,45 metres. 
Connexió amb col·lector soterrat 
Ø125 de 14,5 metres. Connecta 
els dos aparells. 

Rentavaixelles 6 
Ramal PVC 
Ø50 

Soterrat fins 
col·lector 
general 

Pendent: 2% 
Longitud: 0,45 metres. 
Connexió amb col·lector soterrat 
Ø125 de 14,5 metres. Connecta 
els dos aparells. 

 

Connexió amb xarxa pública 

Tram Pendent Material Informació addicional 

Tram 1 2% 
PVC llis 
Ø125 

Longitud: 13 metres 
Soterrat des del baixant B03 fins a la connexió del pericó del 
B04 i B05 

Tram 2 2% 
PVC llis 
Ø125 

Longitud: 2,00 metres 
Soterrat 

Tram 3 2% 
PVC llis 
Ø125 

Longitud: 1,45 metres 
Soterrat 

Tram 
final 

2% 
PVC llis 
Ø125 

Longitud fins arribar a la xarxa de clavegueram pública. 
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2.2. Ventilació baixants de la xarxa residual 

 

 Segons CTE – DB – HS,  apartat 3.3.3., es considera suficient com a únic sistema de ventilació en 
aquest edifici al tenir menys de 7 plantes i els ramals dels desguassos tenen menys de 5 metres. 

 Els baixants es prolongaran com a mínim 1,30 metres per sobre de la coberta en el cas de 
coberta no transitable i 2,00 metres com a mínim en les cobertes transitables. 

 La sortida de ventilació ha d’estar convenientment protegida de l’entrada de cossos estranys i el 
seu disseny ha d’afavorir que l’acció del vent afavoreixi l’expulsió dels  gasos. 
 

3. XARXA PLUVIAL 

 

3.1. Baixants xarxa pluvial 

 
El dimensionat de la xarxa pluvial es realitza mitjançant el CTE – DB – HS, apartat 4.2. 
Segons apartat 4.2.2, per a les zones amb intensitat pluviomètrica diferent a 100mm/h (veure annex 
B del CTE - DB - HS), s’ha d’aplicar un factor f de correcció que s’obté de la següent fórmula: 

𝑓 =  
𝑖

100
 

 
On:  

i = la intensitat pluviomètrica que es vol considerar 
 
Per tant, s’han de sobre dimensionar els diàmetres 1,1 vegades 

 

Referència Superfície Superfície corregida 
factor i 

Descripció 

BP01 47,93 m2 52,73 m2 PVC llis Ø50 
BP02 53,44 m2 58,78 m2 PVC llis Ø50 
BP03 45,30 m2 49,83 m2 PVC llis Ø50 
BP04 41,32 m2 45,45 m2 PVC llis Ø50 
BP05 24,85 m2 27,34 m2 PVC llis Ø50 
BP06 16,20 m2 17,82 m2 PVC llis Ø50 
BP07 40,39 m2 44,43 m2 PVC llis Ø50 
BP08 39,28 m2 43,21 m2 PVC llis Ø50 
BP09 23,98 m2 26,38 m2 PVC llis Ø50 
BP10 5,10 m2 5,61 m2 PVC llis Ø50 
BP11 7,85 m2 8,64 m2 PVC llis Ø50 
BP12 7,25 m2 7,98 m2 PVC llis Ø50 
BP13 6,71 m2 7,38 m2 PVC llis Ø50 
BP14 7,25 m2 7,98 m2 PVC llis Ø50 
BP15 6,04 m2 6,64 m2 PVC llis Ø50 
BP16 5,57 m2 6,13 m2 PVC llis Ø50 

BP17(1) 32,70 m2 35,97 m2 PVC llis Ø50 
 

(1) Baixant procedent de la unió de BP05 i BP11 
 

Execució  de baixants (secció 5.3. CTE – DB – HS) 
 

 Quedaran aplomats verticalment i fixats a la obra amb elements de sustentació mínims entre 
forjats. La fixació es realitzarà amb abraçadores, una col·locada a la embocadura i una altra 
per guiar, d’aquesta manera s’aconsegueix que cada tram sigui autoportant. 

 

Taula 5.1. 

Diàmetre del tub en mm. 40 50 63 75 110 125 160 
Distància en m. 0,40 0,80 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5 

 
Les unions entre tubs es segellaran amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.   

 
 

3.2. Trams horitzontals de la xarxa pluvial 

 
El dimensionat dels trams horitzontals estan sobre dimensionats amb el factor i calculat 
anteriorment. 
El procés d’execució es realitzarà conforme a la secció 5 de CTE – DB – HS. 

 
Col·lectors penjats del forjat 

 

Referència baixant Col·lector horitzontal Material Pendent 

BP01 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,30 m. 

2% 

BP02 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 0,40 m. 

2% 

BP03 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 0,30 m. 

2% 

BP05 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,30 m. 

2% 

BP06 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,20 m. 

2% 

BP07 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,40 m. 

2% 

BP08 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,35 m. 

2% 

BP09 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,85 m. 

2% 

BP10 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 0,45 m. 

2% 

BP11 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,00 m. 

2% 

BP12 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 0,65 m. 

2% 

BP13 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,25 m. 

2% 
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BP14 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,40 m. 

2% 

BP15 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 2,20 m. 

2% 

BP16 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 2,20 m. 

2% 

BP17 Penjat del sostre PVC llis Ø90 Pendent 2% 
Longitud: 1,30 m. 

2% 

 
Execució trams penjats (secció 5.4.1. CTE – DB – HS) 
 

 S’instal·larà un tap de registre en els inicis de cada tram. 

 En els canvis de direcció, es col·locaran colzes de 45°, amb registre roscat. 

 La separació entre abraçadores serà en funció de la fletxa màxima del tipus de tub, en el cas 
de tubs de PVC, aquesta fletxa màxima serà de 0,30 metres. 

 S’inclouran abraçadores cada 1,50 metres per a tot tipus de tubs, i la xarxa de conductes 
quedarà separada de la cara inferior del forjat 5 centímetres com a mínim. 

 Les abraçadores seran d’acer galvanitzat i disposaran de forro interior elàstic, sent tot el 
conjunt regulable en alçada per obtenir la pendent desitjada. 

 
Col·lectors soterrats xarxa pluvial 

 

Traçat col·lector soterrat 1 

Referència Superfície de càlcul Material Pendent 
BP01 52,73 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP14 7,98 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP15 6,64 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP16 6,13 m2 PVC llis Ø90 2% 

Col·lector 1 tram 1 73,48 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP02 58,78 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP03 49,83 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP13 7,38 m2 PVC llis Ø90 2% 

Col·lector 1 tram 2 189,47 m2 PVC llis Ø110 2% 
BP12 7,98 m2 PVC llis Ø90 2% 

Col·lector 1 tram 3 197,45 PVC llis Ø110 2% 
BP04 45,45 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP17 35,97 m2 PVC llis Ø90 2% 

Col·lector 1 tram 4 278,87 m2 PVC llis Ø110 2% 

 

Traçat col·lector soterrat 2 

Referència Superfície de càlcul Material Pendent 
BP06 17,82 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP07 44,43 m2 PVC llis Ø90 2% 

Col·lector 2 tram 1 62,25 m2 PVC llis Ø90 2% 
BP08 43,21 m2 PVC llis Ø90 2% 

Col·lector 2 tram 2 105,46 m2 PVC llis Ø90 2% 

BP09 26,38 m2 PVC llis Ø90 2% 
Col·lector 2 tram 3 131,84 m2 PVC llis Ø90 2% 

 

Traçat col·lector tram final connexió xarxa pública 

Referència Superfície de càlcul Material Pendent 
Col·lector 1 tram 4 278,87 m2 PVC llis Ø110 2% 
Col·lector 2 tram 3 131,84 m2 PVC llis Ø90 2% 

Tram final 410,71 m2 PVC llis Ø125 2% 

 
 

Execució trams soterrats (secció 5.4.2. CTE – DB – HS) 
 

 La unió del baixant amb l’arqueta es realitzarà mitjançant un mànec lliscant. 

 Si la distància entre el baixant i l’arqueta és llarga, es col·locarà el tram de tub entre ambdues 
sobre un suport adequat que no limiti el moviment d’aquest, per impedir que funcioni com a 
mènsula. 

 Les unions entre els diferents trams del tub dintre de les rases, es considera que per a 
conductes de PVC no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o pegament de 
diversos materials, les unions entre les dues parts serà d’endoll o cordó de junta de goma, o 
enganxat mitjançant adhesius. 
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 CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA SANITÀRIA 

 

1. DADES GENERALS (càlculs realitzats amb Cype 2009) 

 

 Caudal acumulat amb simultaneïtat 

 Velocitat mínima: 0,5 m/s 

 Velocitat màxima: 2 m/s 

 Velocitat òptima: 1 m/s 

 Pressió mínima en punts de consum: 10 mca. 

 Pressió màxima en punts de consum: 50 mca. 

 Viscositat de l’aigua freda: 1,01 x 10-6 m2/s 

 Viscositat de l’aigua calenta: 0,478 x 10-6 m2/s 

 Pèrdua de temperatura en xarxa d’aigua calenta: 5ºC 
 

2. MUNTANTS 

 

Referència Planta Descripció Resultats Comprovacions 

M2 – Aigua calenta P1-P2 Coure Ø22 
Aïllament 20mm 

Cabal: 0,37 l/s 
Cabal brut: 1,05 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,43 mca 

Correcte 

M2 – Aigua calenta PB-P1 Coure Ø22 
Aïllament 20mm 

Cabal: 0,33 l/s 
Cabal brut: 0,65 l/s 
Velocitat: 1,03 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,35 mca. 

Correcte 

M1 – Aigua freda P1-P2 Coure Ø28 Cabal: 0,45 l/s 
Cabal brut: 1,70 l/s 
Velocitat: 0,88 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,20 mca 

Correcte 

M1 – Aigua freda PB-P1 Coure Ø28 Cabal: 0,53 l/s 
Cabal brut: 2,35 l/s 
Velocitat: 1,02 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,59 mca. 

Correcte 

 

3. CANONADES 

 

Planta segona 

Referència Descripció Resultats Comprovacions 
N12-A15 Aigua calenta 

Coure Ø12 
Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,52 mca 

Correcte 

A5-A16 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,76 mca 

Correcte 

N16-A17 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s Correcte 

Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,05 mca 

N17-N18 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,05 mca 

Correcte 

N17-N19 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,32 mca 

Correcte 

N17-N18 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,05 mca 

Correcte 

N15-A20 Coure Ø15 Cabal: 0,15 l/s 
Velocitat: 1,13 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,02 mca 

Correcte 

N11-N2 Aigua calenta 
Coure Ø22 

Cabal: 0,37 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,24 mca 

Correcte 

N4-N6 Coure Ø18 Cabal: 0,21 l/s 
Velocitat: 1,06 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,06 mca 

Correcte 

N4-A15 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,54 mca 

Correcte 

N6-N17 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,47 mca 

Correcte 

N7-N4 Coure Ø18 Cabal: 0,21 l/s 
Velocitat: 1,06 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,19 mca 

Correcte 

N7-N8 Coure Ø22 Cabal: 0,25 l/s 
Velocitat: 0,8 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,05 mca 

Correcte 

N8-A16 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,65 mca 

Correcte 

N9-N7 Coure Ø22 Cabal: 0,29 l/s 
Velocitat: 0,93 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,06 mca 

Correcte 

N9-N14 Coure Ø28 Cabal: 0,40 l/s 
Velocitat: 0,77 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,22 mca 

Correcte 

N10-N11 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,40 l/s 
Velocitat: 0,77 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,18 mca 

Correcte 

N14-N10 Coure Ø28 Cabal: 0,40 l/s 
Velocitat: 0,77 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,05 mca 

Correcte 
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N5-N12 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,47 mca. 

Correcte 

N15-N16 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,05 mca 

Correcte 

N8-N15 Coure Ø22 Cabal: 0,25 l/s 
Velocitat: 0,80 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,11 mca 

Correcte 

N1-N9 Coure Ø28 Cabal: 0,45 l/s 
Velocitat: 0,88 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,11 mca 

Correcte 

 
 

Planta primera 

Referència Descripció Resultats Comprovacions 
A113-A116 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 

Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 1,39 mca 

Correcte 

A114-A113 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,11 mca 

Correcte 

N4-A117 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,52 mca. 

Correcte 

A119-A118 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,18 mca 

Correcte 

A120-A121 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,25 mca 

Correcte 

N2-N4 Aigua calenta 
Coure Ø18 

Cabal: 0,23 l/s 
Velocitat: 1,15 m/s 
Pèrdua de pressió: 2,50 mca 

Correcte 

N4-A116 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 2,03 mca 

Correcte 

N10-N6 Coure Ø22 Cabal: 0,29 l/s 
Velocitat: 0,93 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,01 mca 

Correcte 

N6-N5 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,09 mca 

Correcte 

N6-N7 Coure Ø22 Cabal: 0,26 l/s 
Velocitat: 0,83 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,05 mca 

Correcte 

N3-A119 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,45 mca 

Correcte 

N3-A120 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,45 mca 

Correcte 

N5-A122 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,85 mca 

Correcte 

N5-A117 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,38 mca 

Correcte 

N5-A115 Coure Ø15 Cabal: 0,15 l/s 
Velocitat: 1,13 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,32 mca 

Correcte 

N7-A114 Coure Ø18 Cabal: 0,21 l/s 
Velocitat: 1,06 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,36 mca 

Correcte 

N9-N1 Coure Ø22 Cabal: 0,35 l/s 
Velocitat: 1,11 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,11 mca 

Correcte 

N1-N11 Coure Ø22 Cabal: 0,35 l/s 
Velocitat: 1,11 m/s 
Pèrdua de pressió: 2,04 mca 

Correcte 

N10-N3 Coure Ø18 Cabal: 0,23 l/s 
Velocitat: 1,15 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,17 mca 

Correcte 

N11-N10 Coure Ø22 Cabal: 0,35 l/s 
Velocitat: 1,11 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,06 mca 

Correcte 

 
 

Planta baixa 

Referència Descripció Resultats Comprovacions 
A86-A90 Coure Ø22 Cabal: 0,30 l/s 

Velocitat: 0.95 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,08 mca 

Correcte 

A87-A88 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,68 mca 

Correcte 

N14-A84 Aigua calenta 
Coure Ø18 

Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,48 mca 

Correcte 

N16-A89 Coure Ø15 Cabal: 0,15 l/s 
Velocitat: 1,13 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,08 mca 

Correcte 
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A90-A91 Coure Ø15 Cabal: 0,15 l/s 
Velocitat: 1,13 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,10 mca 

Correcte 

N4-A83 Coure Ø15 Cabal: 0,15 l/s 
Velocitat: 1,13 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,15 mca 

Correcte 

N9-A83 Aigua calenta 
Coure Ø15 

Cabal: 0,15 l/s 
Velocitat: 1,13 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,12 mca 

Correcte 

N7-N5 PEX Ø32 Cabal: 0,62 l/s 
Velocitat: 1,15 m/s 
Pèrdua de pressió: 1,26 mca 

Correcte 

N3-N14 Aigua calenta 
Coure Ø22 

Cabal: 0,33 l/s 
Velocitat: 1,03 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,99 mca 

Correcte 

N1-N10 Coure Ø18 Cabal: 0,21 l/s 
Velocitat: 1,06 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,31 mca 

Correcte 

N1-N12 Coure Ø22 Cabal: 0,31 l/s 
Velocitat: 1,00 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,06 mca 

Correcte 

N8-A82 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 1,46 mca 

Correcte 

N8-N15 Aigua calenta 
Coure Ø18 

Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,9 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,07 mca 

Correcte 

N6-N4 Coure Ø22 Cabal: 0,38 l/s 
Velocitat: 1,22 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,63 

Correcte 

N6-N16 Coure Ø22 Cabal: 0,35 l/s 
Velocitat: 1,11 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,86 mca 

Correcte 

N14-N9 Aigua calenta 
Coure Ø22 

Cabal: 0,26 l/s 
Velocitat: 0,83 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,28 mca 

Correcte 

N16-A84 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,14 mca 

Correcte 

N4-N1 Coure Ø22 Cabal: 0,35 l/s 
Velocitat: 1,13 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,22 mca 

Correcte 

N9-N8 Aigua calenta 
Coure Ø18 

Cabal: 0,21 l/s 
Velocitat: 1,06 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,22 mca 

Correcte 

N10-A82 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 

Correcte 

Pèrdua de pressió: 0,73 mca 
N10-N87 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 

Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,30 mca 

Correcte 

N11-A86 Coure Ø22 Cabal: 0,30 l/s 
Velocitat: 0,95 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,24 mca 

Correcte 

N11-A81 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,53 mca 

Correcte 

N12-N11 Coure Ø22 Cabal: 0,30 l/s 
Velocitat: 0,95 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,04 mca 

Correcte 

N12-N13 Coure Ø18 Cabal: 0,20 l/s 
Velocitat: 0,99 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,27 mca 

Correcte 

N13-A85 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,31 mca 

Correcte 

N13-N80 Coure Ø12 Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 1,10 mca 

Correcte 

N15-A81 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,55 mca 

Correcte 

N15-A80 Aigua calenta 
Coure Ø12 

Cabal: 0,10 l/s 
Velocitat: 1,18 m/s 
Pèrdua de pressió: 1,34 mca 

Correcte 

N5-N6 Coure Ø28 Cabal: 0,45 l/s 
Velocitat: 0,88 m/s 
Pèrdua de pressió: 0,77 mca 

Correcte 
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CALCULS JUSTIFICATIUS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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CÀLCULS JUSTITFICATIUS INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 

 

1. DADES GENERALS  (càlculs realitzats amb Cype 2009) 

 

 Latitud: 41,34° 

 Altitud sobre el nivell del mar: 30 metres 

 Temperatura seca a l’estiu: 27,50 °C 

 Temperatura humida a l’estiu: 22,50 °C 

 Oscil·lació mitjana diària: 8,4 °C 

 Oscil·lació mitjana anual: 27,50 °C 

 Temperatura seca al hivern: 1,70 °C 

 Humitat relativa a hivern: 90% 
 

2. CÀRREGUES TÈRMIQUES 

 

Recinte Planta Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

  Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Càrrega Total 
(kcal/h) 

Per superfície 
(kcal/h.m2) 

Sensible 
(kcal /h) 

Total 
(kcal/h) 

Despatx regidor PB 449,07 587,68 691,57 1067,85 1171,75 86,71 70,76 441,34 93,02 1138,62 1613,09 
Dept. gent gran, immigració 
i cooperació 

PB 198,37 2538,54 3006,07 2819,01 3286,54 370,75 365,17 1884,23 69,73 3184,18 5170,77 

Sala descans PB 432,66 495,39 599,28 955,89 1059,79 69,79 56,96 355,25 101,38 1012,85 1415,04 
Arxiu PB 400,89 681,54 861,54 1114,90 1294,72 64,80 14,59 278,14 66,44 1129,49 1572,86 
Bany adaptat PB 252,72 54,47 84,43 316,40 346,37 54,00 -48,02 187,16 87,88 268,38 533,53 
Bany masculí PB 250,47 54,47 84,43 314,08 344,05 54,00 -48,02 187,16 79,28 266,06 531,21 
Bany femení PB 349,22 54,47 84,43 415,80 445,77 54,00 -19,00 190,03 77,56 396,80 635,80 
Distribució interna 1 PB 512,07 4054,97 4782,24 4704,05 5431,32 975,60 796,20 4965,93 88,83 5500,25 10397,3 
Distribució interna 2 PB 0,0 237,13 289,08 244,24 296,19 53,74 43,86 273,57 88,36 288,11 569,76 
Sala de reunions PB 387,60 810,12 965,96 1233,65 1389,49 116,97 -104,02 405,41 76,72 1129,63 1794,90 
Coordinador serveis socials P1 157,20 1036,52 1244,31 1229,52 1437,31 147,97 145,74 752,01 73,98 1375,26 2189,32 
Assistència social P1 118,07 823,83 979,68 970,16 1126,00 119,49 97,51 608,20 72,57 1067,67 1734,20 
Servei jurídic P1 243,15 850,74 1006,58 1126,71 1282,55 124,42 122,55 632,33 76,95 1249,26 1914,88 
Polítiques d’igualtat P1 38,89 1645,04 1956,73 1734,45 2046,14 238,49 234,91 1212,08 68,31 1969,36 3258,22 
Sala de reunions P1 401,09 847,45 1003,29 1285,99 1441,83 123,81 -110,11 429,12 75,55 1175,89 1870,96 
Distribució interna P1 560,03 4267,67 4994,94 4972,53 5699,80 1040,17 1024,53 5286,46 88,03 5997,07 10986,26 
Bany masculí P1 236,32 54,47 84,43 299,50 329,47 54,00 -48,02 187,16 44,22 251,48 516,63 
Bany femení P1 421,28 54,47 84,43 490,01 519,98 54,00 -48,02 187,16 125,37 441,99 707,14 
Bany adaptat P1 459,99 54,47 84,43 529,89 559,86 54,00 -19,00 190,03 90,86 510,89 749,89 
Bany femení P2 1873,93 54,47 84,43 1986,24 2016,21 54,00 -48,02 187,16 223,68 1938,22 2203,37 
Bany masculí P2 2207,76 54,47 84,43 2330,10 2360,07 54,00 -48,02 187,16 355,66 2282,08 2547,22 
Coordinador cultura i esport P2 629,89 675,47 831,31 1344,52 1500,36 92,30 90,91 469,07 106,69 1435,43 1969,44 
Sala de reunions P2 609,44 754,54 910,38 1404,90 1560,74 106,79 105,18 542,72 98,49 1510,08 2103,47 
Distribució interna P2 5629,27 499,61 499,61 6312,74 6312,74 180,04 -117,55 668,19 209,38 6195,20 6980,94 
Oficina polivalent P2 15754,19 3525,32 4148,69 19857,89 20481,26 520,10 365,91 2380,31 219,78 20223,80 22861,58 

Total 4810,0      
Total 79062,1 
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ANNEX 3. CATÀLEGS COMERCIALS 
 

ESTRUCTURA 

 
INCOPERFIL 

 
El forjat mixte de xapa col·laborant està format per el perfil INCO 70.4 Col·laborant de xapa grecada 
d’hacer. Sobre aquest es col·loquen les armadures corresponents i l’armadura de repartiment per 
evitar la fisuració per efectes de retracció i temperatura. Posteriorment es realitza el vertit del 
formigó. Mitjançant aquesta solució el formigó treballa conjuntament amb l’hacer aprofitant els 
avantatges de tots dos materials. 

 
 
 
 
 
 

Camps d’aplicació: 
Està especialment dissenyat per instal·lar-lo sobre estructures metàl·liques, no obstant es pot 
utilitzar igualment amb estructures de formigó, fusta o mamposteria, sempre que es compleixin les 
condicions de fixació i solapament adequades. Admet un ampli ventall d’aplicacions: 
 

a. Edificis industrials 
b. Oficines 
c. Edificis públics 

d. Magatzems 
e. Centres comercials i d’oci 
f. Poliesportius 

g. Vivendes 
h. Aparcaments 

 
Funcions: 

- Encofrat 
- Serveix de plataforma segura de treball 
- Arriostrament de l’estructura 
- Suporta el seu propi pes i les sobrecàrregues a les que es sotmès 
- Aïlla acústica i tèrmicament 
- Facilita el pas de les instal·lacions 

 
Avantatges: 

- Menys pes propi 
- S’eviten els apuntalaments 
- Més econòmic 
- Òptim emmagatzematge en obra 
- Ràpida instal·lació 
- No contamina altres materials 

- Neteja 
- Facilita la circulació entre plantes al no existir apuntalaments 

Característiques tècniques 
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TANCAMENTS 

 
MUR CORTINA MX DE TECHNAL ASPECTE NUAGE 

 
Estètica de façana de pell de vidre amb alumini oculto per el vidre. 
Encolat sobre xassís de fàcil muntatge a l’obra. Peces de seguretat que 
impedeixen la caiguda del vidre en cas de despreniment. Els marcs fixes i 
les finestres italianes queden separats per una llaga de 22 i 40 mm en els 
casos de les finestres oscil·lobatents. Poligonals amb angles compresos 
entre 0º i 5º màxims entrants o sortints. 

 
La estructura està formada per un conjunt de perfils verticals i 
travesanys horitzontals units entre ells mitjançant embuts d’alumini 
anoditzat especialment dissenyats. La conjunció de tots dos elements 
formarà la retícula específica de cada projecte. 
 
Els muntats verticals són d’alumini extruït, dissenyats per la seva resistència a la pressió del vent, 
corresponent a la zona eòlica de l’obra. La dimensió dels muntants es de 52mm d’amplada amb una 
profunditat definida per les necessitats d’inèrcia (dimensions de 40 a 240 mm). 
 
Els travessanys horitzontals també son d’alumini extruït, dissenyats per la seva resistència al pes de 
l’element, amb una fletxa màxima de 3mm. La dimensió dels travessanys es de 52mm d’amplada i la 
profunditat la determina el càlcul (dimensions de 40 a 190 mm). 
 
L’envidrament es realitza encolant els vidres amb silicona estructural, compostos per doble 
envidrament amb segellat resistent als UV. La llaga vista entre els vidres es de 22mm en fixos i en 
finestra italiana, i de 40mm en finestres oscil·lobatents. Envidrament de 23 i 31 mm amb cantells 
rebaixats. 
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COBERTA 

 

 

COBERTA PLANA TRANSITABLE FLOTANT 

a.  
 

1. Suport resistent i formació de pendents 
 

2. Texsalón MP 1.14 
Texsalón MP és una làmina impermeable sintètica de composició basada en una 
poliolefina termoplàstica (TPO) producte d’un avançat procés de polimerització 
combinada amb una armadura de polièster obtinguda per calantrat. 
   Propietats: 

Elevada durabilitat. 
Alta resistència a trecament i a tracció. 
Elevada resistència al punxonament. 
Sense necessitat de protecció, resistència als rajos UV. 
No conté plastificants. 
Respectuosa amb el medi ambient, no conté clorurs. 
Excel·lent estabilitat tèrmica. 
Elevada estabilitat dimensional 
Resistent a productes químics 

 
3. Terram 1000 

Terram és un geotèxtil no-teixit termosoldat a base de polipropilè i polietilè per usos de 
construcció i obra civil. 

Propietats: 
Excel·lent resistència química als alcàlids i àcids que es troben 
normalment en el sòls. 

No li afecta bactèries ni fongs. 
No conté nutrients, per tant, no és afectat per rates i tèrmits. 

  
4. RoofMate SL 

ROOFMATE SL és una planxa d’aïllament tèrmic per a cobertes planes invertides. Pertany a la 
gamma de productes Styrofoam, és una planxa rígida d’escuma de poliestirè extruït amb 
estructura de cèl·lula tancada. 
 Propietats: 
  Excel·lent conductivitat tèrmica I 

Gran resistència a la compressió i a la fluència (deformació a compressió a llarg 
temps) 
Cèl·lula tancada: absorció d’aigua despreciable i altra resistència a la difusió del 
vapor. 
Elevada resistència a cicles gel-desgel 
Resistents a l’envelliment 
Fàcils de treballar i instal·lar 
Classificació M1 de reacció al foc 
No conté HCFC 

 
5. Terram 1500 

 
6. Suports de paviment flotant (FULMA) 

Suport per a paviments flotants regulable en alçada, autonivellant, lo que permet instal·lar-lo 
en cobertes amb una pendent de fins un 5%. 
Alçades des de 37,5mm a 550 mm combinant els diferents suports catalogats. 

 
7. Llosa flotant WOODECK 

Woodeck fusta tècnica per a paviments flotants.  
WPC WOODECK és un producte ecològic, compost per taules de fusta i polipropilè, 
provinents de materials reciclats i no tòxics. Amb el sistema Woodeck no s’afavoreix la 
desforestació. 
Combinant el producte Woodeck amb els suports FULMA, s’obtenen resultats excel·lents, 
pràctics i estètics. 
Es presenta en quatre colors: 

 Roble 
 Wenguè 
 Alerce 
 Teka 

Y en dos acabats: llis i ranurat. 
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COBERTA PLANA NO TRANSITABLE 

 

 

1. Suport resistent i formació de pendents 

2. Texsalón MP 1.14 
Texsalón MP és una làmina impermeable sintètica de composició basada en una 
poliolefina termoplàstica (TPO) producte d’un avançat procés de polimerització 
combinada amb una armadura de polièster obtinguda per calantrat. 
   Propietats: 

Elevada durabilitat. 
Alta resistència a trecament i a tracció. 
Elevada resistència al punxonament. 
Sense necessitat de protecció, resistència als rajos UV. 
No conté plastificants. 
Respectuosa amb el medi ambient, no conté clorurs. 
Excel·lent estabilitat tèrmica. 
Elevada estabilitat dimensional 
Resistent a productes químics 

3. Terram 1000 
Terram és un geotèxtil no-teixit termosoldat a base de polipropilè i polietilè per usos de 
construcció i obra civil. 

Propietats: 
Excel·lent resistència química als alcàlids i àcids que es troben 
normalment en el sòls. 
No li afecta bactèries ni fongs. 
No conté nutrients, per tant, no és afectat per rates i tèrmits. 

 
 

4. Texlosa R 
Texlosa R és una baldosa aïllant composta per una base de espuma de poliestirè extruït amb 
estructura de cèl·lula tancada, auto protegida en la seva cara superior amb una capa de 
formigó porós de 35mm de gruix, composta per àrids seleccionats i additius especials, amb 
acabat rugós rústic. 

Propietats: 
 Excel·lent conductivitat tèrmica 
 Aïllament de cèl·lula tancada 
 Homogeneïtat d’espessor de la capa aïllant 
 Bona resistència a compressió i flexo tracció 
 Alta resistència a cicles de gel-desgel 

La capa aïllant queda protegida en tota la superfície per una capa de formigó 
porós. 
Drenatge per el formigó porós i perímetre 
Resistent a l’envelliment 
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PARTICIONS I ELEMENTS INTERIORS 
 

MOVINORD 

 
Partició desmuntable per elements de perfileria oculta 
 
Característiques tècniques 

Dimensions: 
Modulació horitzontal entre eixos estàndar: 1200mm 
Alçades estàndar paviment/sostre: 2700 i 3100 mm 
Capacitat d’absorció de toleràncies en alçada: ± 20mm 
Espessor del envà: 80mm 
Pes/m2 amb taulers aglomerats de partícules de fusta: 20,5 kg 
  

Estructura: 
Perfils vistos i estructura interna en acer galvanitzat Sendzimir 
Qualitat segons noma europea EN 10142-A1:1994 
 

Pintura: 
Tractament previ de desengreixant 
Aplicació electrostàtica de pintura en pòls poliéster o epoxi. 
Espessor mitjà de pintura : 50/60 μ 
  

Paraments exteriors, llana mineral, portes i finestres 
Taulers aglomerats de partícules de fusta, bisellats i aplacats amb revestiments vinílics 
semi rígids, vinils amb suport de cel·lulosa o de cotó, a escollir dintre dels possibles 
revestiments són les fustes nobles, els estratificats,etc. 
Espessor total: 13mm 
Aïllant interior de panel semi rígid de llana mineral de 30/40 kg/m2 de densitat i 
50mm d’espessor. 
Reacció al foc M0 (incombustible) 
Fulles de portes planes, cegues en aglomerat de partícules de fusta, amb les mateixes 
possibilitats de revestiment que els taulers de dimensions 830x2040x40 mm i un pes 
aproximat  de 40 kg/ud. 
Opció de fulles de porta envidrades. 
Finestres fixes amb junquillos i juntes termoplàstiques de doble vidre, amb espai lliure 
entre ells de 52mm. 
Vidres amb espessors compresos entre 4 i 6 mm. 

  
 Accessoris 

Bisagres i altres accessoris metàl·lics tractats amb els mateixos recobriments de 
pintura, zincats, pavonats, etc. segons casos. 
 
 
 
 

 

Prestacions 
Desmuntabilitat i reutilització 

Desmuntabilitat de vidres independentment de la estructura per els junquillos 
perimetrals en totes dues cares. 
Desmuntabilitat completa i independent de tots els components per la fixació 
mitjançant “lambetes” horitzontals i verticals que s’ensamblen en tota la 
longitud de l’estructura, obtenint les entre juntes del disseny denominat 
“perfileria oculta”. 

 
  Aïllament acústic 
   Mòdul cec (A): Rw = 41,3 dB 
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  Modulacions estàndar 
 

 

 
 
 
 

Detalls i seccions verticals 
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KINGLAND 

 
Classiccell Aluminium 3.1. 

Sistema divisori Classiccell amb parets d’alumini de 42mm d’espessor tipus sandwich que 
destaca per la seva elevada estabilitat. La seva construcció anti-deformant garantitza també 
en recintes humits una funció a llarg termini, lliure de reparacions. 

 
Alçada 

2000mm, incloent 150mm d’alçada sobre el nivell del terra. 
 

Perfils 
El perfil d’alumini horitzontal rectangular 40/40mm, es pot posar a elecció a 150mm, cap 
enrere o directament a sobre de la porta frontal. Color: natural anoditzat 08 i alternativa 
en acer inoxidable. 

 
Ferramenta 

Cerradura de WC de 1 pestillo. Pom, cerradura WC amb indicador vermell/blanc i amb 
apertura d’emergència d’acer inoxidable. 

 
Parets i portes 

Totes les peces de construcció de sandwich d’alumini de 42mm, són resistents a la 
corrosió i portes 3 components de pintura protectora del medi ambient. Connexió a 
paret de 10mm, amb perfil d’alumini, color natural anoditzat 08. 

 
Les portes solapades amb amortiguació insonoritzant (de sorolls i cops) 

 
Potes 

Potes d’acer inoxidable de 150mm, amb un diàmetre de 20mm amb arandela de sujecció 
al terra d’acer inoxidable. Cargolat amb M12 amb peces de paret amb Placa embellidora 
plana d’acer inoxidable. 

 
Bisagres 

Fortes bisagres de 2 cilindres d’acer inoxidable lliscants per auto tancament de la porta. 
 

Colors 
Colors segons carta de colors de KEMMLIT Cell 
Perfils d’alumini, bisagres i potes en color natural anoditzat 08. 
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CEL – RASOS  
 

CEL – RAS  CERAMGUARD D’ARMSTRONG 

 

 

 

 

 

CEL – RAS ULTIMA DB  D’ARMSTRONG 



 ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE CAN CASTELLS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS                                                                                                                                                                                                                                                                    139 

 

CEL – RAS PLADUR®FON  
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FUSTERIA 
 

FUSTERIA TECHNAL D’ALUMINI 
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142                                                                                                                                                                                                                                                                     ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE CAN CASTELLS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 

 

PORTES CORREDISSES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAVIMENT 
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ASCENSORS 
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AIGUA CALENTA SANTÀRIA 
 

COLECTOR SOLAR VITOSOL 300F 
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INTERCANVIADOR VITOCELL 100-V 
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1. CONCLUSIONS 

 
Vaig escollir aquest edifici principalment per 3 raons:  
 

1. Al ser de propietat pública, tenia lliure accés a la documentació de l’edifici. 
2. Sempre li he tingut una especial estima, ja que quan funcionava com a 

biblioteca, anava a fer treballs i a estudiar. 
3. És un edifici que ha vist com Sant Boi de Llobregat ha anant canviant i 

expandint-se al llarg del temps. 
 

Una vegada finalitzat el pressent projecte, una de les conclusions més importants que es pot treure 
és l’amplia capacitat que tenim els estudiants i titulats en Arquitectura tècnica per controlar totes les 
fases del projecte en les quals tenim competències com a conseqüència de la nostra formació. 
 
Per altra banda, cada vegada s’haurien de fer més projectes de re adequació dels edificis existents 
per tal donar resposta a les necessitats de la nostra societat, una societat a la qual li preocupa el 
benestar cultural i social.  
 
Un cop finalitzat el projecte, i si arribés el cas de que es volgués realitzar el pressent projecte, es 
tindria que veure si la estructura de l’edifici suportaria la magnitud d’aquesta reforma i si a 
l’ajuntament, propietari de l’edifici, li sortiria rentable realitzar tal inversió. 
 
Es per això, que, avui dia, que vivim en una conjuntura econòmica mundial falta d’estímuls,  una de 
les vies per intentar revitalitzar la economia, passa per revifar la construcció destinada a la 
rehabilitació i a la reforma, que segons el meu parer, és una vessant de la construcció que no s’està 
aprofitant tot lo que seria essencial. 
 
En definitiva es pot dir, que el futur a curt i mig termini en la construcció passa irremediablement per 
la rehabilitació, reforma i ampliació d’edificis ja construïts. 
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