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AMIDAMENTS  

La referència del codi correspon al Banc de Dades del ITeC (Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Despreciem la instal·lació del 
sanajament. 

Codi Unitats Descripció 
Dimensions o 

Model 

E315BK63 137.75m3 

Formigó per a rases i pous de 
fonaments HA-35/AC-

E1/16/IIa+Qc, amb additiu 
superplastificant, classe 

d'escorriment E1, grandària 
màxima del granulat 16 mm, 

abocat amb cubilot 

1,5x1,5x1 

2,5x1,5x1 

E2251772 4495.5 m3 

Terraplenado y compactado 
mecánicos con tierras 

adecuadas, en tongadas de 
hasta 25 cm, con una 

compactación del 95% del PN 

- 

E31B3000 2000Kg 

Armadura de rases i pous 
AP500 S d'acer en barres 
corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2 

- 

- 4492,8 m2 
Recoberts amb pannels 

alveolars revestits amb pedra 
blanca Macael. De l’empresa 

Gilva. 

6x 2,4 x 0.2m 

- 240m2 
Recoberts amb pannels 

alveolars revestits amb pedra 
rosa de Valencia. De l’empresa 

Gilva 

5 x 2,25 x 0.2m 

- 100m2 Forjat prefabricat. Plaques 
alveolars de la casa Gilva. 

P-30 

B44Z5011FBCA 26 
 

Pilars d’acer HEB 400 
10 m 

E4435111BQXC 17 
 

Pilars d’acer HEB 300 
12 m 

E44B5112BQX

G 
264 

 

Corretges d’acer IPE 140 
6 m 

E4435111BQXR 26  18 m 



IMPLANTACIÓ I DISSENY D’UNA NAU INDUSTRIAL 

2 
Fet per: Oriol Brosa i Gerard Brosa 

Portics d’acer IPE 360 

- m2 

 

Coberta Intemper Espanyola 
S.A (TF Jardin Algibe) 

100 m2 

- 3 
 

Caldera Tristar model 410 
- 

- 23 
 

Unitermos Roca UL-210 
- 

- 20 

 

Intemper EVALON®V-Solar 272.  
 

1.05 m x 6 m x 
4,16 mm 

 

- 
 

4 u 

Pilar Cap pla, amb 2 mènsules. 

Formigo prefabricat 

De la casa Gilva. 

40 x 40 x 600 cm 

- 4 u 

Pilar Cap pla, amb 3 mènsules. 

Formigo prefabricat 

De la casa Gilva. 

 

40 x 40 X 600 cm 

- 1 u 

 

Pilar Cap pla, amb 4 mènsules. 

Formigo prefabricat 

De la casa Gilva. 

 

 

40 x 40 x 600 cm 

- 8 u 
Jasseres formigo prefabricat. 

De la casa Gilva. 

L-40 / 5m aprox. 

- 4 u 
Jasseres formigo prefabricat. 

De la casa Gilva. 

T-40 / 5m aprox. 
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E222122 154 m3 

Excavació de rases i pous de 
fins a 1,5 m de fondària, en 
terreny fluix, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió 

 

- 

 

E9371CH6 2817.2m2 

Solera de formigó lleuger 
elaborat a l'obra d'argila 

expandida 20 a 25 N/mm2 de 
resistència a la compressió, de 
densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 

10 cm de gruix, amb malla 
electrosoldada 

 

- 

 

E545P336E
A8C 

 

 

2564.8m2 

Coberta sandwich "in situ" amb 
dues planxes nervades 

galvanitzada i lacada de color 
estàndard amb nervis separats 

entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 
mm, amb una inèrcia entre 13 i 
21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, 
amb pendent inferior a 30 %, 

perfils omega d' acer galvanitzat 
d'alçària 60 mm com a 

separadors, i aïllament amb 
feltre de llana de roca de 20 a 

25 kg/m3 i de gruix 80 mm, 
col·locat amb fixacions 

mecàniques. Article: ref. 
121K6001208 de la sèrie Feltres 

i borra de ROCKWOOL 

 

4,25 x 1 x 0,05m 

 

E61G6632 139 m2 

Envà de 10 cm de gruix amb 
plaques d'escaiola de 1.2 cm de 
gruix per a revestir, d'una alçària 

de menys de 3 m, col·locades 
amb adhesiu d'escaiola amb 

additius. 

3m x 1.2m x10cm 

- 300 m2 Fals sostre de la casa Movinord. - 

EC151B13 128 m2 

Vidre laminar de seguretat de 
dues llunes, amb acabat de 

lluna incolora, de 5+5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral translúcid, 

col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini 

4x 2m 

EC151B13 24 m2 Vidre laminar de seguretat de 
dues llunes, amb acabat de 

1,5x2m 
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lluna incolora, de 5+5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral translúcid, 
col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini 

- 72u 

Fluorescents de 165W de la 

marca Maresa, model 

F96T12/D1500-VHO 
- 

- 15u 
Fluorescents de 48W de la 

marca Maresa, model 
F40T12/CW 

- 

- 26u 
“Ojos de buey” de 15W de la 
marca Juncoop, del model 

FT023 
- 

EARAAEJ5 4u 

Porta basculant articulada de 
dues fulles, de 5 m d'amplària i 
4 m d'alçària de llum de pas, 
amb bastiment i estructura de 

perfils d'acer galvanitzat, 
acabada amb planxa d'acer 

galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de 

caixa registrable, amb guies i 
pany, ancorada amb morter de 

ciment 1:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

5 x 5m 

EABGU035 4u 

Porta d'acer, d'una fulla batent 
per a un buit d'obra de 2x1.7 m 

amb dues planxes d'acer 
esmaltades d'1 mm de gruix, 

espiell de 40x20 cm i bastiment 
galvanitzat i esmaltat de planxa 

d'acer conformada en fred, 
col.locada 

2 x 1,7m 

EABGU045 3u 

Porta d'acer, d'una fulla batent 
per a un buit d'obra de 2x1.8 m 

amb dues planxes d'acer 
esmaltades d'1 mm de gruix, 

espiell de 40x20 cm i bastiment 
galvanitzat i esmaltat de planxa 

d'acer conformada en fred, 
col.locada 

2 x 1.8 m 
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E9D11GEN 300m2 

Paviment de rajola ceràmica 
comuna, de forma rectangular, 

de 27x27x1,4 cm, de color 
vermell, col·locada a truc de 

maceta amb morter de ciment 
1:8, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l 

- 

E613221E 156m2 

Pared cerramiento de 20 cm de 
espesor de bloque de 

330x190x120 mm de cerámica 
de arcilla aligerada, LD, 

categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, tomado con 

mortero de cemento 1:4 

Maons de la casa 
“La Pastoriza”.  

BP12/  

12x19x33 cm 

EH612225 23u 

Llums d'emergència i 
senyalització amb làmpada 

incandescència de 120 fins a 
175 lúmens, de 2 h d'autonomia, 

com a màxim, muntada 
superficialment a la paret 

- 

EM31351J 19u 

Extintor manual de dióxido de 
carbono, de carga 5 kg, con 

presión incorporada, pintado, 
con soporte a pared 

- 

- 9800m2 Superficie del sol industrial. - 

 

 


