
 

 

 

   
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 

<ARQUITECTURA TÈCNICA> 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 
 
 
 
 
 

<PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
 
 
 
 

 

 Projectista/es: Anna Abril Expósito   
 Director/s: Agustín Portales Pons  
 Convocatòria: Febrer 2014  

 



 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 1 

ÍNDEX 
 
 

1 ANNEX MEMÒRIA ESTRUCTURAL .....................................................................3 

 

2 ANNEX MEMÒRIA INSTAL·LACIONS ................................................................63 

 

3 ANNEX PRESSUPOST .......................................................................................81 

 

4 ANNEX CONSUM ENERGÈTIC........................................................................235 

 

5 ANNEX DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA .....................................................319 

 

6 ANNEX ESTUDI BÀSIC.....................................................................................327 

 

7 ANNEX PLEC DE CONDICIONS ......................................................................349 

 



 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ANNEX MEMÒRIA ESTRUCTURAL 



 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 5 

ÍNDEX 
 

1.1 CÀLCUL COBERTA PLANA AMB BIGUES DE FUSTA...................................7 
1.1.1 DADES DE PARTIDA...............................................................................7 
1.1.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS.......................................................7 
1.1.3 FLEXIÓ SIMPLE.......................................................................................8 
1.1.4 ESFORÇ TALLANT..................................................................................9 
1.1.5 DEFORMACIÓ .......................................................................................10 

1.2 CÀLCUL FORJATS AMB BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT .....................13 
1.2.1 CÀLCUL FORJAT GARATGE (FG)........................................................13 
1.2.2 CÀLCUL FORJAT SOSTRE PLANTA BAIXA (FPB) ..............................15 
1.2.3 CÀLCUL FORJAT SOSTRE PLANTA SEMISOTERRANI -1 (FP-1) ......17 
1.2.4 CÀLCUL FORJAT SOSTRE PLANTA SEMISOTERRANI -2 (FP-2) ......20 
1.3.1 DADES DE PARTIDA.............................................................................23 
1.3.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS.....................................................23 
1.3.3 FLEXIÓ SIMPLE.....................................................................................25 
1.3.4 ESFORÇ TALLANT................................................................................26 
1.3.5 ESFORÇ TALLANT................................................................................26 
1.3.6 DEFORMACIÓ .......................................................................................26 

1.4 CÀLCUL BIGA 1.............................................................................................29 
1.4.1 DADES DE PARTIDA.............................................................................29 
1.4.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS.....................................................29 
1.4.3 COMBINACIÓ  D’ACCIONS...................................................................30 
1.4.4 FLEXIÓ SIMPLE.....................................................................................30 
1.4.5 ESFORÇ TALLANT................................................................................30 
1.4.6 FLETXA PER INTEGRITAT ...................................................................31 
1.4.7 FLETXA PER CONFORT.......................................................................31 
1.4.8 FLETXA PER APARENÇA.....................................................................32 
1.5.1 DADES DE PARTIDA.............................................................................33 
1.5.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS.....................................................33 
1.5.3 COMBINACIÓ  D’ACCIONS...................................................................34 
1.5.4 FLEXIÓ SIMPLE.....................................................................................34 
1.5.5 ESFORÇ TALLANT................................................................................35 
1.5.6 FLETXA PER INTEGRITAT ...................................................................35 
1.5.7 FLETXA PER CONFORT.......................................................................36 
1.5.8 FLETXA PER APARENÇA.....................................................................37 
1.5.9 FLETXA..................................................................................................37 

1.6 CÀLCUL FONAMENTS..................................................................................38 
1.6.1 DADES DE PARTIDA.............................................................................38 
1.6.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS.....................................................38 
1.6.3 COMPROVACIÓ QUE LA SABATA ÉS RÍGIDA....................................42 
1.6.4 COMPROVACIÓ DE LA TENSIÓ DEL TERRENY.................................42 
1.6.5 DIMENSIONAT DE L’ARMADURA ........................................................42 

1.7 CÀLCUL MURS DE CONTENCIÓ .................................................................43 
1.7.1 MUR DE CONTENCIÓ M1.....................................................................43 
1.7.2 MUR DE CONTENCIÓ M2.....................................................................49 
1.7.3 MUR DE CONTENCIÓ M3.....................................................................55 

 



 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 7 

1.1 CÀLCUL COBERTA PLANA AMB BIGUES DE FUSTA 

Els càlculs per dimensionar la coberta s’han realitzat tenint en compte els 

Documents Bàsics de Seguretat Estructural d’Accions de l’Edificació i de la Fusta 

(DB SE, DB SE-AE, DB SE-M) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

A l’edificació trobem dues cobertes planes amb bigues de fusta, la coberta de la 

planta primera (CPP) i la coberta de l’ampliació de la planta baixa (CPB). 

1.1.1 DADES DE PARTIDA 

- Bigues: 

- De fusta serrada de pi Insignis. 

- Classe resistent:  C24 

- Secció: 120 x 220 mm. 

- Longitud: 

- CPP, l = 4,28 m 

- CPB, l = 2,19 m 

1.1.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

1.1.2.1 ACCIONS PERMANENTS 

- Pes material forjat (tauler sandwich): 0,21 kN/m² 

- Pes coberta plana: 1,5 kN/m² 

- Pes bigues fusta de 0,12 x 0,22 m i intereix de 0,80 m: 

0,12 m · 0,22 m · 420 kg/m³ = 11,088 kg/m 

11,088 kg/m / 0,80 m = 13,86 kg/m² = 0,1386 kN/m² 

 

Total càrrega permanent : 0,21 kN/m² + 1,5 kN/m² + 0,1386 kN/m² = 1,849 kN/m² 

 

Per una separació entre bigues de 0,80 m: 1,849 kN/m² · 0,80 m = 1,479 kN/m 

 

qGk = 1,479 kN/m 
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1.1.2.2 ACCIONS VARIABLES 

- Sobrecàrrega d’ús (G1): 1 kN/m² 

Per una separació entre bigues de 0,80m: 1 kN/m² · 0,80m = 0,80 kN/m 

 

qQku = 0,80 kN/m 

 

- Sobrecàrrega de neu ( Zona 2, Altitud 200 m): 0,50 kN/m² 

Per una separació entre bigues de 0,80m: 0,50kN/m² · 0,80m = 0,40 kN/m 

 

qQkn = 0,40 kN/m 

 

- Sobrecàrrega de vent: 

En cobertes planes no es té en compte. 

1.1.3 FLEXIÓ SIMPLE 

1.1.3.1 MOMENT FLECTOR 

Md = ( qk · l² ) / 8  

 

CPP  MKG = ( 1479 N/m · (4,28 m)² ) / 8 = 3.386,61 N·m = 3.386.610 N · mm 

CPB  MKG = ( 1479 N/m · (2,19 m)² ) / 8 = 886,68 N·m = 886.680 N · mm 

CPP  MKQu = ( 800 N/m · (4,28 m)² ) / 8 = 1.831,84 N·m = 1.831.840 N · mm 

CPB  MKQu = ( 800 N/m · (2,19 m)² ) / 8 = 479,61 N·m = 479.610 N · mm 

CPP  MKQn = ( 400 N/m · (4,28 m)² ) / 8 = 915,92 N·m = 915.920 N · mm 

CPB  MKQn = ( 400 N/m · (2,19 m)² ) / 8 = 239,81 N·m = 239.810 N · mm 

1.1.3.2 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 + ∑γQi · GQi · ψQi 

 

CPP  Md1 = 1,35·3.386.610 + 1,5·1.831.840 + 1,5·915.920 ·0,5 = 8.006.623,5 N · mm 

CPB Md1 = 1,35 ·886.680 + 1,5 · 479.610 + 1,5 · 239.810 · 0,5 = 2.096.290,5 N · mm 

CPP Md2 = 1,35·3.386.610 + 1,5·1.831.840· 0 + 1,5 · 915.920 = 5.945.803,50 N · mm 

CPB Md2 = 1,35 · 886.680 + 1,5 · 479.610 · 0 + 1,5 · 239.810 = 1.556.773 N · mm 
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1.1.3.3 MÒDUL RESISTENT DE LA SECCIÓ 

Wy = ( b · h² ) / 6 

Wy = (120 · 220² ) / 6 = 968.000 mm³ 

1.1.3.4 TENSIÓ DE CÀLCUL A FLEXIÓ 

σmd = Md / Wy 

 

CPP  σmd = 8.006.623,50 N · mm / 968.000 mm³ = 8,271 N/mm² 

CPB  σmd = 2.096.290,50N · mm / 968.000 mm³ = 2,166 N/mm² 

1.1.3.5 RESISTÈNCIA DE CÀLCUL A FLEXIÓ  

fmd = kmod · ( ( ksys · kh · fmk ) / γM ) 

kmod : classe de servei 1 i classe de duració de la càrrega permanent. 

kh : agafa el valor de la unitat per ser l’alçada de la secció major de 150mm. 

 

fmd = 0,60 ( ( 1 · 1 · 24 ) / 1,3 ) = 11,07 N/mm² 

1.1.3.6 COMPROVACIÓ FLEXIÓ SIMPLE 

σmd / fmd <= 1 

 

CPP 8,271 N/mm² / 11,07 N/mm² = 0,74 COMPLEIX 

CPB 2,166 N/mm² / 11,07 N/mm² = 0,20 COMPLEIX 

1.1.4 ESFORÇ TALLANT 

1.1.4.1 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qP · l ) / 2  

 

CPP  VKG = ( 1479 N/m · 4,28 m ) / 2 = 3.165,06 N 

CPB  VKG = ( 1479 N/m · 2,19 m ) / 2 = 1.619,51 N 

CPP  VKQu = ( 800 N/m · 4,28 m ) / 2 = 1.712,00 N 

CPB  VKQu = ( 800 N/m · 2,19 m ) / 2 = 876,00 N 

CPP  VKQn = ( 400 N/m · 4,28 m ) / 2 = 856,00 N 

CPB  VKQn = ( 400 N/m · 2,19 m ) / 2 = 438,00 N 
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1.1.4.2 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 + ∑γQi · GQi · ψQi 

 

CPP   Vd = 1,35 · 3.165,06 + 1,5 · 1.712,00 + 1,5 · 856,00 · 0,5 = 7.482,83 N 

CPB   Vd = 1,35 · 1.619,51 + 1,5 · 876,00 + 1,5 · 438,00 · 0,5 = 3.828,84 N 

CPP   Vd = 1,35 · 3.165,06 + 1,5 · 1.712,00 · 0 + 1,5 · 856,00 = 5.556,83 N 

CPB   Vd = 1,35 · 1.619,51 + 1,5 · 876,00 · 0 + 1,5 · 438,00 = 2.843,34 N 

1.1.4.3 TENSIÓ DE CÀLCUL A ESFORÇ TALLANT 

τd = 1,5 · ( Vd  / ( b · h ) ) 

 

CPP  τd = 1,5 · ( 7.482,83 N / ( 120 mm · 220 mm ) ) = 0,43 N/mm² 

CPB  τd = 1,5 · ( 3.828,84 N / ( 120 mm · 220 mm ) ) = 0,22 N/mm² 

1.1.4.4 RESISTÈNCIA DE CÀLCUL A ESFORÇ TALLANT  

fvd = kmod · kh · ( fvk / γM ) 

kmod : classe de servei 1 i classe de duració de la càrrega permanent. 

kh : agafa el valor de la unitat per ser l’alçada de la secció major de 150mm. 

 

fvd = 0,60 · 1 ( 2,5 / 1,3 ) = 1,15 N/mm² 

1.1.4.5 COMPROVACIÓ ESFORÇ TALLANT 

τd / fvd <= 1 

 

CPP 0,43 N/mm² / 1,15 N/mm² = 0,37 COMPLEIX 

CPB 0,22 N/mm² / 1,15 N/mm² = 0,19 COMPLEIX 

1.1.5 DEFORMACIÓ 

1.1.5.1 DEFORMACIÓ 

I = ( b · h³ ) / 12 

 

I = ( 0,12 · 0,22³ ) / 12 = 0,0001065 m4 

W = ( 5 / 384 ) · ( qp · l
4 / E · I ) 
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CPP WG = ( 5 / 384 ) · ( 1,48 · 4,284 / 11.000.000 · 0,0001065 ) = 0,0055 m 

CPB WG = ( 5 / 384 ) · ( 1,48 · 2,194 / 11.000.000 · 0,0001065 ) = 0,00038 m 

CPP WQu = ( 5 / 384 ) · ( 0,80 · 4,284 / 11.000.000 · 0,0001065 ) = 0,00298 m 

CPB WQu = ( 5 / 384 ) · ( 0,80 · 2,194 / 11.000.000 · 0,0001065 ) = 0,000205 m 

CPP WQn = ( 5 / 384 ) · ( 0,40 · 4,284 / 11.000.000 · 0,0001065 ) = 0,00149 m 

CPB WQn = ( 5 / 384 ) · ( 0,40 · 2,194 / 11.000.000 · 0,0001065 ) = 0,000102 m 

1.1.5.2 FLETXA PER INTEGRITAT 

Wint < L / 300 

L / 300 

 

E1 4280 / 300 = 14,27 

E2 2190 / 300 = 7,30 

 

∑ GK + QK1 + ∑ GQi · ψQi 

 

E1 Wint1 = 5,5 · 0,6 + 2,98 · 0,6 + 1,49 · 0,6 · 0 = 5,088 mm 

E2 Wint1 = 0,38 · 0,6 + 0,205 · 0,6 + 0,102 · 0,6 · 0 = 0,351 mm 

E1 Wint2 = 5,5 · 0,6 + 2,98 · 0,6 · 0 + 1,49 · 0,6 = 4,194 mm 

E2 Wint2 = 0,38 · 0,6 + 0,205 · 0,6 · 0 + 0,102 · 0,6 = 0,289 mm 

 

E1 5,088 < 14,27 COMPLEIX 

E2 0,289 < 7,30 COMPLEIX 

1.1.5.3 FLETXA PER CONFORT 

Wconf < L / 350 

L / 350 

 

E1 4280 / 350 = 12,23 

E2 2190 / 350 = 6,26 

 

QK1 + ∑ GQi · ψQi 

 

E1 Wconf1 = 2,98 · 0,6 + 1,49 · 0,6 · 0,5 = 2,235 mm 
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E2 Wconf1 = 0,205 · 0,6 + 0,102 · 0,6 · 0,5 = 0,154 mm 

E1 Wconf2 = 2,98 · 0,6 · 0 + 1,49 · 0,6 = 0,894 mm 

E2 Wconf2 = 0,205 · 0,6 · 0 + 0,102 · 0,6 = 0,061 mm 

 

E1 2,235 < 12,23 COMPLEIX 

E2 0,154 < 6,26 COMPLEIX 

1.1.5.4 FLETXA PER APARIÈNCIA 

Wapa < L / 300 

L / 300 

 

E1 4280 / 300 = 14,27 

E2 2190 / 300 = 7,30 

 

∑ GK + QK1 + ∑ GQi · ψQi 

E1 Wapa1 = 5,5·(1 + 0,6) + 2,98·(1 + 0,6) + 1,49·(1+ 0,6) · 0 = 13,57 mm 

E2 Wapa1 = 0,38·(1 + 0,6) + 0,205·(1 + 0,6) + 0,102·(1+ 0,6) · 0 = 0,94 mm 

E1 Wapa2 = 5,5·(1 + 0,6) + 2,98·(1 + 0,6) · 0 + 1,49·(1+ 0,6) = 11,18 mm 

E2 Wapa2 = 0,38·(1 + 0,6) + 0,205·(1 + 0,6) · 0 + 0,102·(1+ 0,6) = 0,77 mm 

 

E1 13,57 < 14,27 COMPLEIX 

E1 0,77 < 7,30 COMPLEIX 
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1.2 CÀLCUL FORJATS AMB BIGUES DE FORMIGÓ PRETESAT 

Els càlculs per dimensionar els forjats s’han realitzat tenint en compte els Documents 

Bàsics de Seguretat Estructural d’Accions de l’Edificació (DB SE, DB SE-AE) del 

Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

A l’edificació trobem diferents forjats amb bigues de formigó pretesat, la coberta de 

del garatge, el forjat sostre de la planta baixa, el forjat sostre de la planta 

semisoterrani -1 i el forjat sostre de la planta semisoterrani -2. 

1.2.1 CÀLCUL FORJAT GARATGE (FG) 

1.2.1.1 DETERMINACIÓ CANTELL 

- Longitud = 5,60 m 

- C = 22 (tipus de forjat coberta, tipus de tram aïllat) 

1.2.1.1.1 PREDIMENSIONAT 

Cantell = l / C 

 

Cantell = 560 / 22 = 25,45 m  →  Cantell = 24 + 4 

1.2.1.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

1.2.1.2.1 CÀLCUL ACCIONS 

Pes propi ( VP11 24 + 4 / 60 ) = 2,96 kN/m² 

Pes coberta = 1,5 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús = 1 kN/m² 

Sobrecàrrega de neu = 0,5 kN/m² 

 

qGk = 2,96 + 1,5 = 4,46 kN/m²  →  qGk = 4,46 kN/m² 

qQku = 1,00 kN/m²  →    qQku = 1,00 kN/m² 

qQkn = 0,50 kN/m²  →  qQkn = 0,50 kN/m² 
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1.2.1.2.2 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 + ∑γQi · GQi · ψQi 

 

qd1 = 1,35 · 4,46 + 1,5 · 1,00 + 1,5 · 0,50 · 0,5 = 7,90 kN/m² 

qd2 = 1,35 · 4,46 + 1,5 · 1,00 · 0 + 1,5 · 0,50 = 6,77 kN/m² 

1.2.1.3 MOMENTS FLECTORS 

Moments inicials: 

M esquerra M centre M dreta 

0 + 30,97 mkN/m 0 

 

Md = ( qd · l² ) / 8 

Md = ( 7,90 · 5,60² ) / 8 = 30,97 mkN/m 

 

Moments envolupants: 

M esquerra M centre M dreta 

- 7,74 mkN/m + 30,97 mkN/m - 7,74 mkN/m 

 

Md1 = Md / 4 

Md1 = 30,97 / 4 = 7,74 mkN/m 

1.2.1.3.1 COMPROVACIÓ MOMENT FLECTOR POSITIU 

M+
bigueta ( VP11.05 24 + 4 / 60) = 39,90 mkN/m 

 

39,90 mkN/m > 30,97 mkN/m COMPLEIX 

1.2.1.3.2 MOMENT FLECTOR NEGATIU 

M- = 7,74 mkN/m 

Armadura superior = 1 Ø 12 

1.2.1.4 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qd · l ) / 2  

 

Vd = ( 7,90 · 5,60 ) / 2 = 22,12 kN 
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1.2.1.4.1 COMPROVACIÓ ESFORÇ TALLANT 

Vbigueta ( VP11.05 24 + 4 / 60) = 41,80 kN 

 

41,80 kN > 22,12 kN COMPLEIX 

1.2.1.5 FLETXA 

h > hmin  → No és necessari comprovar la fletxa. 

hmin  = δ1 · δ2 · L / C 

 

δ1 = ( q / 7 ) 1/2 δ1 = ( 7,90 / 7 ) 1/2 = 1,06 

δ2 = ( L / 6 ) 1/4 δ2 = ( 5,60 / 6 ) 1/4 = 0,98 

hmin = 1,06 · 0,98 · 560 / 22 = 26,44  →  Cantell = 24 + 4 

 

28 > 26,44  → No és necessari comprovar la fletxa. 

1.2.2 CÀLCUL FORJAT SOSTRE PLANTA BAIXA (FPB) 

1.2.2.1 DETERMINACIÓ CANTELL 

- Longitud = 4,15 m 

- C = 19 (tipus de forjat amb envans o murs, tipus de tram aïllat) 

1.2.2.2 PREDIMENSIONAT 

Cantell = l / C 

 

Cantell = 415 / 19 = 21,8 m  →  Cantell = 18 + 4 

1.2.2.3 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

1.2.2.3.1 CÀLCUL ACCIONS 

Pes propi ( VP11 18 + 4 / 60 ) = 2,45 kN/m² 

Pes paviment = 1 kN/m² 

Pes envans = 1 kN/m² 

 

Sobrecàrrega d’ús = 2 kN/m² 

 

Puntuals forjat pis superior → Pk =  7,17 kN  → Pd = 9,35 kN 
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Puntual paret → Pk =  7,00 kN  → Pd = 9,45 kN 

 

qGk = 2,45 + 1 + 1 = 4,45 kN/m²  →  qGk = 4,45 kN/m² 

 

qQk = 1,00 kN/m²  →    qQku = 1,00 kN/m² 

1.2.2.3.2 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 

 

qd1 = 1,35 · 4,45 + 1,5 · 1,00 = 7,01 kN/m² 

1.2.2.4 MOMENTS FLECTORS 

Moments inicials: 

M esquerra M centre M dreta 

0 + 15,09 mkN/m 0 

 

Md = ( qd · l² ) / 8 

 

Md = ( 7,01 · 4,15² ) / 8 = 15,09 mkN/m 

 

Moments envolupants: 

M esquerra M centre M dreta 

- 3,77 mkN/m + 15,09 mkN/m - 3,77 mkN/m 

 

Md1 = Md / 4 

 

Md1 = 15,09 / 4 = 3,77 mkN/m 

1.2.2.4.1 COMPROVACIÓ MOMENT FLECTOR POSITIU 

M+
bigueta ( VP11.05 18 + 4 / 60) = 29,90 mkN/m 

 

29,90 mkN/m > 15,09 mkN/m COMPLEIX 
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1.2.2.4.2 MOMENT FLECTOR NEGATIU 

M- = 3,77 mkN/m 

Armadura superior = 1 Ø 10 

1.2.2.5 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qd · l ) / 2  

Vd = ( 7,01 · 4,15 ) / 2 = 14,55 kN 

Vd = 14,55 + 9,35 + 9,45 = 33,35 kN 

1.2.2.5.1 COMPROVACIÓ ESFORÇ TALLANT 

Vbigueta ( VP11.05 18 + 4 / 60) = 35,90 kN 

35,90 kN > 33,35 kN COMPLEIX 

1.2.2.6 FLETXA 

h > hmin  → No és necessari comprovar la fletxa. 

hmin  = δ1 · δ2 · L / C 

 

δ1 = ( q / 7 ) 1/2 δ1 = ( 7,01 / 7 ) 1/2 = 1,00 

δ2 = ( L / 6 ) 1/4 δ2 = ( 4,15 / 6 ) 1/4 = 0,91 

hmin = 1,00 · 0,91 · 415 / 19 = 19,88  →  Cantell = 18 + 4 

22 > 19,88  → No és necessari comprovar la fletxa. 

1.2.3 CÀLCUL FORJAT SOSTRE PLANTA SEMISOTERRANI -1 (FP-1) 

1.2.3.1 DETERMINACIÓ CANTELL 

- Longitud = 4,90 m 

- C = 22 (tipus de forjat coberta, tipus de tram aïllat) 

1.2.3.1.1 PREDIMENSIONAT 

Cantell = l / C 

 

Cantell = 490 / 22 = 22,27 m  →  Cantell = 20 + 4 
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1.2.3.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

1.2.3.2.1 CÀLCUL ACCIONS 

Pes propi ( VP11 20 + 4 / 60 ) = 2,62 kN/m² 

Pes paviment = 1 kN/m² 

 

Sobrecàrrega d’ús = 1 kN/m² 

Sobrecàrrega de neu = 0,50 kN/m² 

 

Puntual barana = 2,40 kN 

 

qGk = 2,62 + 1 = 3,62 kN/m²  →  qGk = 3,62 kN/m² 

 

qQku = 1,00 kN/m²  →    qQku = 1,00 kN/m² 

 

qQkn = 0,50 kN/m²  →    qQkn = 1,00 kN/m² 

1.2.3.2.2 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 + ∑γQi · GQi · ψQi 

 

qd1 = 1,35 · 3,62 + 1,5 · 1,00 + 1,5 · 0,50 · 0,5 = 6,76 kN/m² 

qd2 = 1,35 · 3,62 + 1,5 · 1,00 · 0 + 1,5 · 0,50 = 5,64 kN/m² 

1.2.3.3 MOMENTS FLECTORS 

Moments inicials: 

Llum M esquerra M centre M dreta 

490 0 + 20,29 mkN/m 0 

385 0 + 12,53 mkN/m - 12,53 mkN/m 

315 - 8,38 mkN/m + 8,38 mkN/m 0 

 

Md = ( qd · l² ) / 8 

Md(490) = ( 6,76 · 4,905² ) / 8 = 20,29 mkN/m 

Md(385) = ( 6,76 · 3,85² ) / 8 = 12,53 mkN/m 

Md(315) = ( 6,76 · 3,15² ) / 8 = 8,38 mkN/m 
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Moments envolupants: 

Llum M esquerra M centre M dreta 

490 - 5,07 mkN/m + 20,29 mkN/m - 5,07 mkN/m 

385 - 3,13 mkN/m + 12,53 mkN/m - 12,53 mkN/m 

315 - 8,38 mkN/m + 8,38 mkN/m - 2,10 mkN/m 

 

Md1 = Md / 4 

Md1(490) = 20,29 / 4 = 5,07 mkN/m 

Md1(385) = 12,53 / 4 = 3,13 mkN/m 

Md1(315) = 8,38 / 4 = 2,10 mkN/m 

1.2.3.3.1 COMPROVACIÓ MOMENT FLECTOR POSITIU 

M+
bigueta ( VP11.05 20 + 4 / 60) = 33,30 mkN/m 

33,30 mkN/m > 20,29 mkN/m COMPLEIX 

1.2.3.3.2 MOMENT FLECTOR NEGATIU 

M- = 12,53 mkN/m 

Armadura superior = 1 Ø 12 

1.2.3.4 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qd · l ) / 2  

 

Vd(490) = ( 6,76 · 4,90 ) / 2 = 16,56 kN 

Vd(385) = ( 6,76 · 3,85 ) / 2 = 13,01 kN 

Vd(315) = ( 6,76 · 3,15 ) / 2 = 10,65 kN 

Vd(490) = 16,56 + 2,40 = 18,96 kN 

Vd(385) = 13,01 + 2,40 = 15,41 kN 

Vd(315) = 10,65 + 2,40 = 13,05 Kn 

1.2.3.4.1 COMPROVACIÓ ESFORÇ TALLANT 

Vbigueta ( VP11.05 20 + 4 / 60) = 38,80 kN 

 

38,80 kN > 18,96 kN COMPLEIX 
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1.2.3.5 FLETXA 

h > hmin  → No és necessari comprovar la fletxa. 

hmin  = δ1 · δ2 · L / C 

 

δ1 = ( q / 7 ) 1/2 δ1 = ( 6,76 / 7 ) 1/2 = 0,98 

δ2 = ( L / 6 ) 1/4 δ2 = ( 4,90 / 6 ) 1/4 = 0,95 

 

hmin = 0,98 · 0,95 · 490 / 22 = 20,74  →  Cantell = 20 + 4 

 

24 > 20,74  → No és necessari comprovar la fletxa. 

1.2.4 CÀLCUL FORJAT SOSTRE PLANTA SEMISOTERRANI -2 (FP-2) 

1.2.4.1 DETERMINACIÓ CANTELL 

- Longitud = 4,00 m 

- C = 19 (tipus de forjat amb envans o murs, tipus de tram aïllat) 

1.2.4.1.1 PREDIMENSIONAT 

Cantell = l / C 

Cantell = 400 / 19 = 21,05 m  →  Cantell = 20 + 4 

1.2.4.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

1.2.4.2.1 CÀLCUL ACCIONS 

Pes propi ( VP11 20 + 4 / 60 ) = 2,62 kN/m² 

Pes paviment = 1 kN/m² 

Pes envans = 1 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús = 2 kN/m² 

Puntuals forjat pis superior = 10,65 kN 

Puntual paret = 9,45 kN 

Puntual barana = 2,40 kN 

 

qGk = 2,62 + 1 + 1 = 4,62 kN/m²  →  qGk = 4,62 kN/m² 

qQk = 2,00 kN/m²  →    qQk = 2,00 kN/m² 

Pk = 10,65 + 9,45 = 20,10 kN 
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1.2.4.2.2 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 

qd = 1,35 · 4,62 + 1,5 · 1,00 = 7,74 kN/m² 

1.2.4.3 MOMENTS FLECTORS 

Moments inicials: 

Llum M esquerra M centre M dreta 

400 0 + 15,48 mkN/m 0 

315 + 85 0 + 13,45 mkN/m 0 

 

Md = ( qd · l² ) / 8 

Md(400) = ( 7,74 · 4,00² ) / 8 = 15,48 mkN/m 

Md = ( Pd · a · b ) / l 

Md(315+85) = ( 20,10 · 3,15 · 0,85 ) / 4,00 = 13,45 mkN/m 

 

Moments envolupants: 

Llum M esquerra M centre M dreta 

400 - 3,87 mkN/m + 15,48 mkN/m - 3,87 mkN/m 

315 + 85 - 3,36 mkN/m + 13,45 mkN/m - 3,36 mkN/m 

 

Md1 = Md / 4 

Md1(400) = 15,48 / 4 = 3,87 mkN/m 

Md1(315+85) = 13,45 / 4 = 3,36 mkN/m 

Md1(315) = 8,38 / 4 = 2,10 mkN/m 

1.2.4.3.1 COMPROVACIÓ MOMENT FLECTOR POSITIU 

M+
bigueta ( VP11.05 20 + 4 / 60) = 33,30 mkN/m 

33,30 mkN/m > 15,48 mkN/m COMPLEIX 

1.2.4.3.2 MOMENT FLECTOR NEGATIU 

M- = 3,87 mkN/m 

 

Armadura superior = 1 Ø 10 
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1.2.4.4 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qd · l ) / 2  

Vd(400) = ( 7,74 · 4,00 ) / 2 = 15,48 Kn 

VdA = P · b / L  

VdA(315+85) = 20,10 · 0,85 / 4,00 = 4,27 kN 

VdB = P · a / L  

VdB(315+85) = 20,10 · 3,15 / 4,00 = 15,83 kN 

VdA = 15,48 + 4,27 = 20,07 kN 

VdB = 15,48 + 15,83 = 31,31 kN 

1.2.4.4.1 COMPROVACIÓ ESFORÇ TALLANT 

Vbigueta ( VP11.05 20 + 4 / 60) = 38,80 kN 

38,80 kN > 31,31 kN COMPLEIX 

1.2.4.5 FLETXA 

h > hmin  → No és necessari comprovar la fletxa. 

hmin  = δ1 · δ2 · L / C 

 

δ1 = ( q / 7 ) 1/2 δ1 = ( 7,74 / 7 ) 1/2 = 1,05 

δ2 = ( L / 6 ) 1/4 δ2 = ( 4,00 / 6 ) 1/4 = 0,90 

hmin = 1,05 · 0,90 · 400 / 19 = 19,89  →  Cantell = 20 + 4 

 

24 > 19,89  → No és necessari comprovar la fletxa. 
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1.3 CÀLCUL ESTINTOLAMENT 1 I 2 

Els càlculs per dimensionar els estintolaments s’han realitzat tenint en compte els 

Documents Bàsics de Seguretat Estructural d’Accions de l’Edificació i de la Fusta 

(DB SE, DB SE-AE, DB SE-M) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

L’estintolament 1 i 2 és el que es realitza a la planta baixa per a l’eliminació dels 

pilars centrals que es troben a la sala. 

1.3.1 DADES DE PARTIDA 

- Bigues: 

- De fusta serrada de pi Insignis. 

- Classe resistent:  C24 

- Secció: 350 x 350 mm. 

- Longitud: 

- l = 5,24 m 

1.3.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

1.3.2.1 ACCIONS PERMANENTS 

- Pes propi: 0,35 m · 0,35 m · 420 kg/m³ = 51,45 kg/m² = 0,51 kN/m 

- Pes coberta: 2,00 kN/m² 

- Pes bigues fusta de Ø 0,20 m i intereix de 0,60 m: 

0,10² m · π · 420 kg/m³ = 13,19 kg/m 

13,19 kg/m / 0,60 m = 21,99 kg/m² = 0,22 kN/m² 

 

Total càrrega permanent : 2,00 kN/m² + 0,22 kN/m² = 2,22 kN/m² 

 

E1  2,22 kN/m² · 2,67 m = 5,93 kN/m 

E2  2,22 kN/m² · 3,51 m = 7,79 kN/m 

 

E1 qGk = 6,44 kN/m 

E2 qGk = 8,30 kN/m 
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1.3.2.2 ACCIONS VARIABLES 

- Sobrecàrrega d’ús (G1): 1,00 kN/m² 

E1  1,00 kN/m² · 2,67 m = 2,67 kN/m 

E2  1,00 kN/m² · 3,51 m = 3,51 kN/m 

E1 qQku = 2,67 kN/m 

E2 qQku = 3,51 kN/m 

 

- Sobrecàrrega de neu ( Zona 2, Altitud 200 m ): 0,50 kN/m² 

E1  0,50 kN/m² · 2,67 m = 1,34 kN/m 

E2  0,50 kN/m² · 3,51 m = 1,76 kN/m 

E1 qQkn = 1,34 kN/m 

E2 qQkn = 1,76 kN/m 

 

- Sobrecàrrega de vent: 

qe = qb · ce · cp 

qepressió = 0,5 · 1,4 · 0,7 = 0,49 kN/m² 

qesucció = 0,5 · 1,4 · ( - 0,4 ) = - 0,08 kN/m² 

E1 0,49 kN/m² · 2,67 m = 1,31 kN/m 

E2 0,49 kN/m² · 3,51 m = 1,72kN/m 

E1 qQe = 1,31 kN/m 

E2 qQe = 1,72 kN/m 

1.3.2.3 COMBINACIÓ  D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 + ∑γQi · GQi · ψQi 

 

E1 qd1 = 1,35 · 6,44 + 1,5 · 2,67 + 1,5 · 1,34 · 0,5 + 1,5 · 1,31 · 0,6 = 14,88 kN/m 

E2 qd1 = 1,35 · 8,30 + 1,5 · 3,51 + 1,5 · 1,76 · 0,5 + 1,5 · 1,72 · 0,6 = 19,34 kN/m 

E1 qd2 = 1,35 · 6,44 + 1,5 · 2,67 · 0 + 1,5 · 1,34 + 1,5 · 1,31 · 0,6 = 11,88 kN/m 

E2 qd2 = 1,35 · 8,30 + 1,5 · 3,51 · 0 + 1,5 · 1,76 + 1,5 · 1,72 · 0,6 = 15,39 kN/m 

E1 qd3 = 1,35 · 6,44 + 1,5 · 2,67 · 0 + 1,5 · 1,34 · 0,5 + 1,5 · 1,31 = 11,66 kN/m 

E2 qd3 = 1,35 · 8,30 + 1,5 · 3,51 · 0 + 1,5 · 1,76 · 0,5 + 1,5 · 1,72 = 115,11 kN/m 
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1.3.3 FLEXIÓ SIMPLE 

1.3.3.1 MOMENT FLECTOR 

Md = ( qd · l² ) / 8  

 

E1 Md = (14.880 N/m · 5,24² m ) / 8 = 51.071,14 N·m = 51.071.140 N·mm 

E2  Md = (19.340 N/m · 5,24² m ) / 8 = 66.378,75 N·m = 66.378.750 N·mm 

1.3.3.2 MÒDUL RESISTENT DE LA SECCIÓ 

Wy = ( b · h² ) / 6 

 

Wy = (350 mm · 350 mm² ) / 6 = 7.145.833 mm³ 

1.3.3.3 TENSIÓ DE CÀLCUL A FLEXIÓ 

σmd = Md / Wy 

 

E1 σmd = 51.071.140 N·mm / 7.145.833 mm³ = 7,15 N/mm² 

E2 σmd = 66.378.750 N·mm / 7.145.833 mm³ = 9,29 N/mm² 

1.3.3.4 RESISTÈNCIA DE CÀLCUL A FLEXIÓ  

fmd = kmod · ( ( ksys · kh · fmk ) / γM ) 

kmod : classe de servei 1 i classe de duració de la càrrega permanent. 

ksys : factor de càrrega compartida. 

kh : agafa el valor de la unitat per ser l’alçada de la secció major de 150mm. 

γM : Fusta massissa. 

 

fmd = 0,60 ( ( 1 · 1 · 24 ) / 1,3 ) = 11,07 N/mm² 

1.3.3.5 COMPROVACIÓ FLEXIÓ SIMPLE 

σmd / fmd <= 1 

 

E1 7,15 N/mm² / 11,07 N/mm² = 0,65 COMPLEIX 

E2 9,29 N/mm² / 11,07 N/mm² = 0,84 COMPLEIX 
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1.3.4 ESFORÇ TALLANT 

1.3.5 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qd · l ) / 2  

 

E1 Vd = ( 14880 N/m · 5,24 m ) / 2 = 38.985,6 N 

E2 Vd = ( 19340 N/m · 5,24 m ) / 2 = 50.670,8 N 

1.3.5.1 TENSIÓ DE CÀLCUL A ESFORÇ TALLANT 

τd = 1,5 · ( Vd  / ( b · h ) ) 

 

E1 τd = 1,5 · ( 38.985,6 N / ( 350 mm · 350 mm ) ) = 0,32 N/mm² 

E2 τd = 1,5 · ( 50.670,8 N / ( 350 mm · 350 mm ) ) = 0,62 N/mm² 

1.3.5.2 RESISTÈNCIA DE CÀLCUL A ESFORÇ TALLANT  

fvd = kmod · kh · ( fvk / γM ) 

kmod : classe de servei 1 i classe de duració de la càrrega permanent. 

kh : agafa el valor de la unitat per ser l’alçada de la secció major de 150mm. 

γM : Fusta massissa. 

 

fvd = 0,60 · 1 ( 2,5 / 1,3 ) = 1,15 N/mm² 

1.3.5.3 COMPROVACIÓ ESFORÇ TALLANT 

τd / fvd <= 1 

 

E1 0,32 N/mm² / 1,15 N/mm² = 0,28 COMPLEIX 

E2 0,62 N/mm² / 1,15 N/mm² = 0,54 COMPLEIX 

1.3.6 DEFORMACIÓ 

1.3.6.1 DEFORMACIÓ 

I = ( b · h³ ) / 12 

 

I = ( 0,35 · 0,35³ ) / 12 = 0,00125 m4 

W = ( 5 / 384 ) · ( qp · l
4 / E · I ) 
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E1 WG = ( 5 / 384 ) · ( 6,44 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,0046 m 

E2 WG = ( 5 / 384 ) · ( 8,30 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,0059 m 

E1 WQu = ( 5 / 384 ) · ( 2,67 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,0019 m 

E2 WQu = ( 5 / 384 ) · ( 3,51 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,0025 m 

E1 WQn = ( 5 / 384 ) · ( 1,34 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,00096 m 

E2 WQn = ( 5 / 384 ) · ( 1,76 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,0013 m 

E1 WQv = ( 5 / 384 ) · ( 1,31 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,00094 m 

E2 WQv = ( 5 / 384 ) · ( 1,72 · 5,244 / 11.000.000 · 0,00125 ) = 0,0013 m 

1.3.6.2 FLETXA PER INTEGRITAT 

Wint < L / 300 

L / 300 

 

5240 / 300 = 17,47 

 

∑ GK + QK1 + ∑ GQi · ψQi 

 

E1 Wint1 = 4,6 · 0,6 + 1,9 · 0,6 + 0,96 · 0,6 · 0 + 0,94 · 0,6 ·0 = 3,90 mm 

E2 Wint1 = 5,9 · 0,6 + 2,5 · 0,6 + 1,3 · 0,6 · 0 + 1,3 · 0,6 ·0 = 5,04 mm 

E1 Wint2 = 4,6 · 0,6 + 1,9 · 0,6 · 0 + 0,96 · 0,6 + 0,94 · 0,6 ·0 = 3,34 mm 

E2 Wint2 = 5,9 · 0,6 + 2,5 · 0,6 · 0 + 1,3 · 0,6 + 1,3 · 0,6 ·0 = 4,32 mm 

E1 Wint3 = 4,6 · 0,6 + 1,9 · 0,6 · 0 + 0,96 · 0,6 · 0 + 0,94 · 0,6 = 3,32 mm 

E2 Wint3 = 5,9 · 0,6 + 2,5 · 0,6 · 0 + 1,3 · 0,6 · 0 + 1,3 · 0,6 = 4,32 mm 

 

E1 3,90 < 17,47 COMPLEIX 

E2 5,04 < 17,47 COMPLEIX 

1.3.6.3 FLETXA PER CONFORT 

Wconf < L / 350 

L / 350 

 

5240 / 350 = 14,97 

 

QK1 + ∑ GQi · ψQi 
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E1 Wconf1 = 1,9 · 0,6 + 0,96 · 0,6 · 0,5 + 0,94 · 0,6 · 0,6 = 1,77 mm 

E2 Wconf1 = 2,5 · 0,6 + 1,3 · 0,6 · 0,5 + 1,3 · 0,6 · 0,6 = 2,36 mm 

E1 Wconf2 = 1,9 · 0,6 · 0 + 0,96 · 0,6 + 0,94 · 0,6 · 0,6 = 0,91 mm 

E2 Wconf2 = 2,5 · 0,6 · 0 + 1,3 · 0,6 + 1,3 · 0,6 · 0,6 = 1,25 mm 

E1 Wconf3 = 1,9 · 0,6 · 0 + 0,96 · 0,6 · 0,5 + 0,94 · 0,6 = 0,85 mm 

E2 Wconf3 = 2,5 · 0,6 · 0 + 1,3 · 0,6 · 0,5 + 1,3 · 0,6 = 1,17 mm 

 

E1 1,77 < 14,97 COMPLEIX 

E2 2,36 < 14,97 COMPLEIX 

1.3.6.4 FLETXA PER APARIÈNCIA 

Wapa < L / 300 

L / 300 

 

5240 / 300 = 17,47 

 

∑ GK + QK1 + ∑ GQi · ψQi 

E1  

Wapa1 = 4,6·(1 + 0,6) + 1,9·(1 + 0,6) + 0,96·(1+ 0,6) · 0 + 0,94·(1 + 0,6) · 0 = 10,4 mm 

E2  

Wapa1 = 5,9·(1 + 0,6) + 2,5·(1 + 0,6) + 1,3·(1+ 0,6) · 0 + 1,3·(1 + 0,6) · 0 = 13,4 mm 

E1  

Wapa2 = 4,6·(1 + 0,6) + 1,9·(1 + 0,6) · 0 + 0,96·(1+ 0,6) + 0,94·(1 + 0,6) · 0 = 8,90 mm 

E2  

Wapa2 = 5,9·(1 + 0,6) + 2,5·(1 + 0,6) · 0 + 1,3·(1+ 0,6) + 1,3·(1 + 0,6) · 0 = 11,52 mm 

E1  

Wapa3 = 4,6·(1 + 0,6) + 1,9·(1 + 0,6) · 0 + 0,96·(1+ 0,6) · 0 + 0,94·(1 + 0,6) = 8,86 mm 

E2  

Wapa3 = 5,9·(1 + 0,6) + 2,5·(1 + 0,6) · 0 + 1,3·(1+ 0,6) · 0 + 1,3·(1 + 0,6) = 11,52mm 

 

E1 10,4 < 17,47 COMPLEIX 

E1 13,4 < 17,47 COMPLEIX 
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1.4 CÀLCUL BIGA 1 

Els càlculs per dimensionar la biga s’han realitzat tenint en compte els Documents 

Bàsics de Seguretat Estructural d’Accions de l’Edificació i de l’Acer (DB SE, DB SE-

AE, DB SE-A) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

La biga 1 es troba a la planta baixa i es realitza per suportar la coberta inclinada i la 

planta primera. 

1.4.1 DADES DE PARTIDA 

- Bigues: 

- D’acer laminat IPE. 

- Acer S275. 

- Longitud: 

- l = 3,55 m 

1.4.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

- Coberta plana: 

o Càrrega permanent = 1,849 kN/m²  · 2,14 m = 3,96 kN/m 

o Sobrecàrrega d’ús = 1 kN/m² · 2,14 m = 2,14 kN/m 

o Sobrecàrrega de neu = 0,50 kN/m² · 2,14 m = 1,07 kN/m 

o Puntual paret = 7,00 kN/m 

- Coberta inclinada: 

o Càrrega permanent = 2,22 kN/m² · 0,94 m = 2,09 kN/m 

o Sobrecàrrega d’ús = 1 kN/m² · 0,94 m = 0,94 kN/m 

o Sobrecàrrega de neu = 0,50 kN/m² · 0,94 m = 0,47 kN/m 

o Sobrecàrrega de vent = 0,49 kN/m² · 0,94 m = 0,46 kN/m 

- Es suposa un pes propi de la biga de: 0,50 kN/m 

 

qGk = 3,96 + 2,09 + 0,50 + 7,00 = 13,55 kN/m  →  qGk = 13,55 kN/m 

qQku = 2,14 + 0,94 = 3,08 kN/m  →    qQku = 3,08 kN/m 

qQkn = 1,07 + 0,47 = 1,54 kN/m  →    qQkn = 1,54 kN/m 

qQkv = 0,46 kN/m  →    qQkv = 0,46 kN/m 
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1.4.3 COMBINACIÓ  D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 + ∑γQi · Qi · ψQi 

 

qd1 = 1,35 · 13,55 + 1,5 · 3,08 + 1,5 · 1,54 · 0,5 + 1,5 · 0,46 · 0,6 = 24,48 kN/m 

qd2 = 1,35 · 13,55 + 1,5 · 3,08 · 0 + 1,5 · 1,54 + 1,5 · 0,46 · 0,6 = 21,02 kN/m 

qd3 = 1,35 · 13,55 + 1,5 · 3,08 · 0 + 1,5 · 1,54 · 0,5 + 1,5 · 0,46 = 20,14 kN/m 

1.4.4 FLEXIÓ SIMPLE 

1.4.4.1 MOMENT FLECTOR 

Md = ( qd · l² ) / 8  

Md = ( 24,48 kN/m · 3,55² m ) / 8 = 38,56 kNm = 38.560.000 Nmm 

1.4.4.2 MÒDUL RESISTENT DE LA SECCIÓ 

W = Md / fyd 

 

Wd = 38.560.000 / ( 275 / 1,05 ) = 147.229,09 mm³ 

Anant a la taula amb el mòdul resistent la biga ha de ser IPE – 200 

WIPE200 = 194.000 mm³ > Wd = 147.229,09 mm³ 

1.4.5 ESFORÇ TALLANT 

1.4.5.1 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qd · l ) / 2  

VEd = ( 24,48 kN/m · 3,55 m ) / 2 = 43,452 kN = 43.452,00 N 

1.4.5.2 RESISTÈNCIA DE CÀLCUL A ESFORÇ TALLANT 

vRd = Av · ( fyd  / √3 ) 

Av = A – 2 · b · t + ( s + 2 · r ) · t 

 

Av = 2850 – 2 · 100 · 8,5 + ( 5,6 + 2 · 12 ) · 8,5 = 1.401,6 mm² 

vRd = 1.401,6 · ( ( 275 / 1,05 )  / √3 ) = 211.937,04 N 

vRd = 211.937,04 N  > VEd = 43.452,00 N COMPLEIX 
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1.4.6 FLETXA PER INTEGRITAT 

1.4.6.1 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

q = ∑GK + QK1 + ∑Qi · ψ0,i 

 

q1 = 13,55 + 3,08 + 1,54 · 0,5 + 0,46 · 0,6 = 17,68 kN/m = 17,68 N/mm 

q2 = 13,55 + 3,08 · 0 + 1,54 + 0,46 · 0,6 = 15,37 kN/m 

q3 = 13,55 + 3,08 · 0 + 1,54 · 0,5 + 0,46 = 14,78 kN/m 

1.4.6.2 FLETXA 

δ = ( 5 · q · l4 ) / ( 384 · E· I ) 

δint = ( 5 · 17,68 · 3.5504 ) / ( 384 · 210.000· 19.430.000 ) = 8,96 mm 

δint < L / 300 

L / 300 

3.550 / 300 = 11,83 mm 

8,96 < 11,83 COMPLEIX 

1.4.7 FLETXA PER CONFORT 

1.4.7.1 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

q = QK1 + ∑Qi · ψ0,i 

 

q1 = 3,08 + 1,54 · 0,5 + 0,46 · 0,6 = 4,13 kN/m = 4,13 N/mm 

q2 = 3,08 · 0 + 1,54 + 0,46 · 0,6 = 1,82 kN/m 

q3 = 3,08 · 0 + 1,54 · 0,5 + 0,46 = 1,23 kN/m 

1.4.7.2 FLETXA 

δ = ( 5 · q · l4 ) / ( 384 · E· I ) 

 

δconf = ( 5 · 4,13 · 3.5504 ) / ( 384 · 210.000· 19.430.000 ) = 2,09 mm 

δconf < L / 350 

L / 350 

3.550 / 350 = 10,14 mm 

2,09 < 10,14 COMPLEIX 
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1.4.8 FLETXA PER APARENÇA 

1.4.8.1 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

q =  ∑GK + ∑Qi · ψ2,i 

 

q = 13,55 + 3,08 · 0 + 1,54 · 0 + 0,46 · 0 = 13,55 kN/m = 13,55 N/mm 

1.4.8.2 FLETXA 

δ = ( 5 · q · l4 ) / ( 384 · E· I ) 

δapa = ( 5 · 13,55 · 3.5504 ) / ( 384 · 210.000· 19.430.000 ) = 6,87 mm 

δapa < L / 300 

L / 300 

3.550 / 300 = 11,83 mm 

6,87 < 11,83 COMPLEIX 
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1.5 CÀLCUL ESTINTOLAMENT 3, 4 I 5 

Els càlculs per dimensionar els estintolaments s’han realitzat tenint en compte els 

Documents Bàsics de Seguretat Estructural d’Accions de l’Edificació i de l’Acer (DB 

SE, DB SE-AE, DB SE-A) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

L’estintolament 3, 4 i 5 és el que es realitza a la planta baixa per a les obertures que 

es realitzant a la paret de càrrega de la coberta inclinada. 

1.5.1 DADES DE PARTIDA 

- Bigues: 

- D’acer laminat IPE. 

- Acer S275. 

- Longitud: 

- E3 → l = 1,55 m 

- E4 → l = 2,55 m 

- E5 → l = 3,20 m 

1.5.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

- Coberta plana: 

o Càrrega permanent = 1,849 kN/m²  · 1,32 m = 2,44 kN/m 

o Sobrecàrrega d’ús = 1 kN/m² · 1,32 m = 1,32 kN/m 

o Sobrecàrrega de neu = 0,50 kN/m² · 1,32 m = 0,66 kN/m 

- Coberta inclinada: 

o Càrrega permanent = 2,22 kN/m² · 2,68 m = 5,95 kN/m 

o Sobrecàrrega d’ús = 1 kN/m² · 2,68 m = 2,68 kN/m 

o Sobrecàrrega de neu = 0,50 kN/m² · 2,68 m = 1,34 kN/m 

o Sobrecàrrega de vent = 0,49 kN/m² · 2,68 m = 1,31 kN/m 

- Es suposa un pes propi de la biga de: 0,50 kN/m 

qGk = 2,44 + 5,95 + 0,50 = 8,89 kN/m  →  qGk = 8,89 kN/m 

qQku = 2,68 + 1,32 = 4,00 kN/m  →    qQku = 4,00 kN/m 

qQkn = 1,34 + 0,66 = 2,00 kN/m  →    qQkn = 2,00 kN/m 

qQkv = 1,31 kN/m  →    qQkv = 1,31 kN/m 
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1.5.3 COMBINACIÓ  D’ACCIONS 

∑γG · GK + γQ1 · QK1 + ∑γQi · Qi · ψQi 

 

qd1 = 1,35 · 8,89 + 1,5 · 4,00 + 1,5 · 2,00 · 0,5 + 1,5 · 1,31 · 0,6 = 20,68 kN/m 

qd2 = 1,35 · 8,89 + 1,5 · 4,00 · 0 + 1,5 · 2,00 + 1,5 · 1,31 · 0,6 = 16,18 kN/m 

qd3 = 1,35 · 8,89 + 1,5 · 4,00 · 0 + 1,5 · 2,00 · 0,5 + 1,5 · 1,31 = 15,47 kN/m 

1.5.4 FLEXIÓ SIMPLE 

1.5.4.1 MOMENT FLECTOR 

Md = ( qd · l² ) / 8  

 

E3 Md = ( 20,68 kN/m · 1,55² m ) / 8 = 6,21 kNm = 6.210.000 Nmm 

E4 Md = ( 20,68 kN/m · 2,55² m ) / 8 = 16,81 kNm = 16.810.000 Nmm 

E5 Md = ( 20,68 kN/m · 3,20² m ) / 8 = 26,47 kNm = 26.470.000 Nmm 

1.5.4.2 MÒDUL RESISTENT DE LA SECCIÓ 

W = Md / fyd 

 

E3 Wd = 6.210.000 / ( 275 / 1,05 ) = 23.710,91 mm³ 

 

Anant a la taula amb el mòdul resistent la biga ha de ser IPE – 100 

WIPE100 = 34.200 mm³ > Wd = 23.710,91 mm³ 

 

E4 Wd = 16.810.000 / ( 275 / 1,05 ) = 64.183,64 mm³ 

 

Anant a la taula amb el mòdul resistent la biga ha de ser IPE – 140 

WIPE140 = 77.300 mm³ > Wd = 64.183,64 mm³ 

 

E5 Wd = 26.470.000 / ( 275 / 1,05 ) = 101.067,27 mm³ 

 

Anant a la taula amb el mòdul resistent la biga ha de ser IPE – 180 

WIPE180 = 146.000 mm³ > Wd = 101.067,27 mm³ 
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1.5.5 ESFORÇ TALLANT 

1.5.5.1 ESFORÇ TALLANT 

Vd = ( qd · l ) / 2  

 

E3 VEd = ( 20,68 kN/m · 1,55 m ) / 2 = 16,027 kN = 16.027 N 

E4 VEd = ( 20,68 kN/m · 2,55 m ) / 2 = 26,367 kN = 26.367 N 

E5 VEd = ( 20,68 kN/m · 3,20 m ) / 2 = 33,088 kN = 33.088 N 

1.5.5.2 RESISTÈNCIA DE CÀLCUL A ESFORÇ TALLANT 

vRd = Av · ( fyd  / √3 ) 

Av = A – 2 · b · t + ( s + 2 · r ) · t 

 

E3 AvE3 = 1030 – 2 · 55 · 5,7 + ( 4,1 + 2 · 7 ) · 5,7 = 506,17 mm² 

vRdIPE100 = 506,17 · ( ( 275 / 1,05 )  / √3 ) = 76.538,36 N 

vRdIPE100 = 76.538,36 N  > VEdE3 = 16.027 N COMPLEIX 

 

E4 AvE4 = 1640 – 2 · 73 · 6,9 + ( 4,7 + 2 · 7 ) · 6,9 = 761,6 mm² 

vRdIPE140 = 761,6 · ( ( 275 / 1,05 )  / √3 ) = 115.162,13 N 

vRdIPE140 = 115.162,13 N  > VEdE4 = 26.367 N COMPLEIX 

 

E5 AvE4 = 2390 – 2 · 91 · 8 + ( 5,3 + 2 · 9 ) · 8 = 1.120,4 mm² 

vRdIPE180 = 1.120,4 · ( ( 275 / 1,05 )  / √3 ) = 169.416,56 N 

vRdIPE180 = 169.416,56 N  > VEdE5 = 33.088 N COMPLEIX 

1.5.6 FLETXA PER INTEGRITAT 

1.5.6.1 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

q = ∑GK + QK1 + ∑Qi · ψ0,i 

 

q1 = 8,89+ 4,00 + 2,00 · 0,5 + 1,31 · 0,6 = 14,68 kN/m = 14,68 N/mm 

q2 = 8,89 + 4,00 · 0 + 2,00 + 1,31 · 0,6 = 11,68 kN/m 

q3 = 8,89 + 4,00 · 0 + 2,00 · 0,5 + 1,31 = 11,20 kN/m 
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1.5.6.2 FLETXA 

δ = ( 5 · q · l4 ) / ( 384 · E· I ) 

δint < L / 300 

 

E3 δint = ( 5 · 14,68 · 1.5504 ) / ( 384 · 210.000· 1.710.000 ) = 3,07 mm 

1.550 / 300 = 5,17 mm 

3,07 < 5,17 COMPLEIX 

 

E4 δint = ( 5 · 14,68 · 2.5504 ) / ( 384 · 210.000· 5.410.000 ) = 7,11 mm 

2.550 / 300 = 8,5 mm 

7,11 < 8,5 COMPLEIX 

 

E5 δint = ( 5 · 14,68 · 3.2004 ) / ( 384 · 210.000· 13.170.000 ) = 7,25 mm 

3.200 / 300 = 10,67 mm 

7,25 < 10,67 COMPLEIX 

1.5.7 FLETXA PER CONFORT 

1.5.7.1 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

q = QK1 + ∑Qi · ψ0,i 

q1 = 4,00 + 2,00 · 0,5 + 1,31 · 0,6 = 5,79 kN/m = 5,79 N/mm 

q2 = 4,00 · 0 + 2,00 + 1,31 · 0,6 = 2,79 kN/m 

q3 = 4,00 · 0 + 2,00 · 0,5 + 1,31 = 2,31 kN/m 

1.5.7.2 FLETXA 

δ = ( 5 · q · l4 ) / ( 384 · E· I ) 

δconf < L / 350 

 

E3 δconf = ( 5 · 5,79 · 1.5504 ) / ( 384 · 210.000· 1.710.000 ) = 1,21 mm 

1.550 / 350 = 4,43 mm 

1,21 < 4,43 COMPLEIX 

 

E4 δconf = ( 5 · 5,79 · 2.5504 ) / ( 384 · 210.000· 5.410.000 ) = 2,81 mm 

2.550 / 350 = 7,29 mm 

2,81 < 7,29 COMPLEIX 
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E5 δconf = ( 5 · 5,79 · 3.2004 ) / ( 384 · 210.000· 13.170.000 ) = 2,86 mm 

3.200 / 350 = 9,14 mm 

 

2,86 < 9,14 COMPLEIX 

1.5.8 FLETXA PER APARENÇA 

1.5.8.1 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

q =  ∑GK + ∑Qi · ψ2,i 

 

q = 8,89 + 4,00 · 0 + 2,00 · 0 + 1,31 · 0 = 8,89 kN/m = 8,89 N/mm 

1.5.9 FLETXA 

δ = ( 5 · q · l4 ) / ( 384 · E· I ) 

δapa < L / 300 

 

E3 δapa = ( 5 · 8,89 · 1.5504 ) / ( 384 · 210.000· 1.710.000 ) = 1,86 mm 

L / 300 

1.550 / 300 = 5,17 mm 

1,86 < 5,17 COMPLEIX 

E4 δapa = ( 5 · 8,89 · 2.5504 ) / ( 384 · 210.000· 5.410.000 ) = 4,31 mm 

L / 300 

2.550 / 300 = 8,5 mm 

 

4,31 < 8,5 COMPLEIX 

 

E5 δapa = ( 5 · 8,89 · 3.2004 ) / ( 384 · 210.000· 13.170.000 ) = 4,39 mm 

L / 300 

3.200 / 300 = 10,67 mm 

 

4,39 < 10,67 COMPLEIX 
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1.6 CÀLCUL FONAMENTS 

Els càlculs per dimensionar els fonaments s’han realitzat tenint en compte els 

Documents Bàsics de Seguretat Estructural d’Accions de l’Edificació i dels 

Fonaments (DB SE, DB SE-AE, DB SE-C) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

1.6.1 DADES DE PARTIDA 

- Dades geomètriques de la sabata: 

 

- a = 0,60 m (ampla sabata) 

- h = 0,40 m (altura sabata) 

- a0 = 0,30 m (amplada paret) 

- d = 0,35 m (cantell útil sabata) 

 

- Dades del terreny: 

 

- σ = 2,00 kg/cm² (tensió admissible del terreny) 

- φ = 35º (angle de fregament intern del terreny) 

 

- Característiques dels materials i coeficients de majoració: 

 

- Acer B500S 

- Fyk = 500N/m2 ((resistència característica de l’acer) 

- fck = 25 N/mm² (resistència característica del formigó) 

- γf = 25 kN/m³ (pes formigó) 

1.6.2 DETERMINACIÓ DE LES ACCIONS 

1.6.2.1 CÀLCUL ACCIONS 

Per a determinar les diferents càrregues que es troben, s’han calculat les accions en 

diferents seccions que es poden veure a la figura 1.1. 
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Figura 1.1 Seccions de càrrega 

1.6.2.1.1 SECCIO A-A’ 

Pes propi coberta plana= 1,849 kN/m2 → 1,849 · 2,14 = 3,96 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús coberta plana = 1,00 kN/m2 → 1,0 · 2,14 = 2,14 kN/m 

Sobrecàrrega de neu coberta plana = 0,50 kN/m2 → 0,50 · 2,14 = 1,07 kN/m 

Puntual paret planta primera = 7,00 kN/m 

Pes propi forjat sostre planta baixa = 4,45 kN/m2 → 4,45 · 2,14 = 9,52 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús planta primera = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 2,14 = 4,28 kN/m 

Puntual paret planta baixa = 7,00 kN/m 

Pes propi solera i paviment = 7,00 kN/m2 → 7,00 · 2,14 = 14,98 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús planta baixa = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 2,14 = 4,28 kN/m 

 

qGk = 3,96 + 7 + 9,52 + 7 + 14,98 = 42,46 kN/m  →  qGk = 42,46 kN/m 

 

qQku = 2,14 + 4,28+ + 4,28 = 10,70 kN/m  →    qQku = 10,70 kN/m 

 

qQkn = 1,07 kN/m  →    qQkn = 1,07 kN/m 

 

N = 54,23 kN/m 
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1.6.2.1.2 SECCIO B-B’ 

Pes propi coberta plana= 1,849 kN/m2 → 1,849 · 2,14 = 3,96 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús coberta plana = 1,00 kN/m2 → 1,0 · 2,14 = 2,14 kN/m 

Sobrecàrrega de neu coberta plana = 0,50 kN/m2 → 0,50 · 2,14 = 1,07 kN/m 

Puntual paret planta primera = 7,00 kN/m 

Pes propi forjat sostre planta baixa = 4,45 kN/m2 → 4,45 · 2,14 = 9,52 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús planta primera = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 2,14 = 4,28 kN/m 

Puntual paret planta baixa = 7,00 kN/m 

Pes propi solera i paviment = 7,00 kN/m2 → 7,00 · 2,14 = 14,98 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús planta baixa = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 2,14 = 4,28 kN/m 

Pes propi coberta inclinada = 2,22 kN/m2 → 2,22 · 0,94 = 2,09 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús coberta inclinada = 1,00 kN/m2 → 1,00 · 0,94 = 0,94 kN/m 

Sobrecàrrega de neu coberta inclinada = 0,50 kN/m2 → 0,50 · 0,94 = 0,47 kN/m 

Sobrecàrrega de vent coberta inclinada = 0,49 kN/m2 → 0,49 · 0,94 = 0,46 kN/m 

Pes propi solera i paviment = 7,00 kN/m2 → 7,00 · 0,94 = 6,58 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús planta baixa = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 0,94 = 1,88 kN/m 

 

qGk = 3,96 + 7 + 9,52 + 7 + 14,98 + 2,09 + 6,58 = 51,13 kN/m  →  qGk = 51,13 kN/m 

qQku = 2,14 + 4,28+ + 4,28 + 0,94 + 1,88 = 13,52 kN/m  →    qQku = 13,52 kN/m 

qQkn = 1,07 + 0,47 = 1,54 kN/m  →    qQkn = 1,54 kN/m 

qQkv = 0,46 kN/m  →    qQkv = 0,46 kN/m 

 

N = 66,65 kN/m 

1.6.2.1.3 SECCIÓ C-C’ 

Pes propi coberta plana= 1,849 kN/m2 → 1,849 · 1,10 = 2,04 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús coberta plana = 1,00 kN/m2 → 1,0 · 1,10 = 1,10 kN/m 

Sobrecàrrega de neu coberta plana = 0,50 kN/m2 → 0,50 · 1,10 = 0,55 kN/m 

qGk = 2,04 kN/m 

qQku = 1,10 kN/m 

qQkn = 0,55 kN/m 

 

N = 3,69 kN/m 
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1.6.2.1.4 SECCIÓ D-D’ 

Pes propi terrassa = 3,62 kN/m2 → 3,62 · 1,73 = 6,26 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús terrassa = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 1,73 = 3,46 kN/m 

Sobrecàrrega de neu coberta plana = 0,50 kN/m2 → 0,50 · 1,73 = 0,87 kN/m 

Puntual barana = 1,60 kN/m 

Puntual paret planta -1 = 7,00 kN/m 

Pes propi forjat sostre planta -1 = 4,62 kN/m2 → 4,62 · 2,30 = 10,63 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús planta -1 = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 2,30 = 4,60 kN/m 

Puntual paret planta -2 = 7,00 kN/m 

Pes propi solera i paviment = 7,00 kN/m2 → 7,00 · 2,30 = 16,10 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús planta baixa = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 2,30 = 4,60 kN/m 

 

qGk = 6,26 + 7 + 10,63 + 7 + 16,10 = 46,99 kN/m  →  qGk = 46,99 kN/m 

qQku = 3,46 + 4,60+ + 4,60 + 1,60 + 1,60 = 15,86 kN/m  →    qQku = 15,86 kN/m 

qQkn = 0,87 kN/m  →    qQkn = 0,87 kN/m 

 

N = 63,72 kN/m 

1.6.2.1.5 SECCIÓ E-E’ 

Pes propi coberta plana= 4,46 kN/m2 → 4,46 · 2,80 = 12,49 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús coberta plana = 1,00 kN/m2 → 1,0 · 2,80 = 2,80 kN/m 

Sobrecàrrega de neu coberta plana = 0,50 kN/m2 → 0,50 · 2,80 = 1,40 kN/m 

Puntual paret = 7,00 kN/m 

Pes propi solera i paviment = 7,00 kN/m2 → 7,00 · 2,80 = 19,60 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús = 2,00 kN/m2 → 2,00 · 2,80 = 5,60 kN/m 

 

qGk = 12,49 + 7 + 19,60 = 39,09 kN/m  →  qGk = 39,09 kN/m 

qQku = 2,80 + 5,60 = 8,40 kN/m  →    qQku = 8,40 kN/m 

qQkn = 1,40 kN/m  →    qQkn = 1,40 kN/m 

 

N = 48,89 kN/m 
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1.6.2.1.6 ELECCIÓ CÀRREGA 

 

SECCIÓ A-A’ SECCIÓ B-B’ SECCIÓ C-C’ SECCIÓ D-D’ SECCIÓ E-E’ 

54,23 kN/m 66,65 kN/m 3,69 kN/m 63,72 kN/m 48,89 kN/m 

 

1.6.3 COMPROVACIÓ QUE LA SABATA ÉS RÍGIDA 

Vmax < 2 · h 

Vmax = ( 0,60 – 0.30 ) / 2 = 0,15 m 

2 · 0,40 = 0,80 m 

0,15 < 0,80  COMPLEIX 

1.6.4 COMPROVACIÓ DE LA TENSIÓ DEL TERRENY 

σcomp > σmax 

σcomp = 1,25 · σt 

σcomp = 1,25 · 2,00 = 2,50 kg/cm2 

 

σmax = ( N + P ) / ( a · b ) 

P = 0,60 · 0,40 · 1,00 · 25 = 6,00 Kn 

σmax = ( 66,65 + 6,00 ) / ( 0,60 · 1,00 ) = 121,08 kN/m2 = 1,21 kg/cm2 

2,50 kg/cm2  > 1,21 kg/cm2   COMPLEIX 

1.6.5 DIMENSIONAT DE L’ARMADURA 

Td = ( Nd / ( 6,8 · d ) ) · ( a – a0 ) 

Td = ( ( 66,65 · 1,6 ) / ( 6,8 · ( 0,40 – 0,05 ) ) ) · ( 0,60 – 0,30 ) = 13,44 kN = 13.440 N 

 

As = Td / fyd 

As = 13.440 / ( 500 / 1,15 ) = 30,91 mm2 = 0,31 cm2 

 

Asmin = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Asmina = ( 0,04 · 600 · 400 · ( 25 / 1,5 ) / ( 500 / 1,15 ) = 368 mm2 = 3,68 cm2 

Asmina > As → Asmina = 3,68 cm2 → 4 Ø 12 

Asminb = ( 0,04 · 1000 · 400 · ( 25 / 1,5 ) / ( 500 / 1,15 ) = 613 mm2 = 6,13 cm2 

Asminb > As → Asminb = 6,13 cm2 → 6 Ø 12 
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1.7 CÀLCUL MURS DE CONTENCIÓ 

Els càlculs per dimensionar els murs de contenció s’han realitzat tenint en compte 

els Documents Bàsics de Seguretat Estructural d’Accions de l’Edificació i dels 

Fonaments (DB SE, DB SE-AE, DB SE-A) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

Hi ha quatre murs de contenció a la parcel·la. 

1.7.1 MUR DE CONTENCIÓ M1 

1.7.1.1 DADES DE PARTIDA 

- Dades geomètriques del mur: 

- h = 1,50 m (altura mur) 

- b = 0,20 m (gruix mur) 

- h’ = 0,30 m (altura sabata) 

- x = 0 m ( longitud de la puntera) 

- y = 0,70 m (longitud taló) 

- H = 1,80 m (altura mur més sabata) 

- L = 0,90 m (longitud total sabata) 

- α = 90º (inclinació mur) 

 

- Dades del terreny: 

- γt = 2,00 t/m³ (pes específic del terreny) 

- φ = 35º (angle de fregament intern del terreny) 

- δ = 10º (angle de fregament terreny-mur) 

- β = 24º (angle del talús del terreny) 

- σ = 2,00 kg/cm² (tensió admissible del terreny) 

 

- Característiques dels materials i coeficients de majoració; 

- fck = 25 N/mm² (resistència característica del formigó) 

- γf = 25 kN/m³ (pes formigó) 

- fyk = 500 N/mm² (resistència característica de l’acer) 
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1.7.1.2 CÀLCUL DE L’EMPENTA DEL TERRENY 

λH = sin2 (α + φ) / (sin2 α · (1 + ((sin (φ + δ) · sin (φ - β)) / (sin (α - δ) · sin (α + β))) ½ )2) 

λH=sin2(90+35)/(sin290·(1+((sin(35+10)·sin(35-24))/(sin(90-10)·sin(90+24)))½)2)=0,35 

 

λV = λH · cotan ( α – δ ) 

λV = 0,35 · cotan ( 90 – 10 ) = 0,06 

 

PH = λH · ( γt · ( H
2 / 2 ) + q · H ) 

PH = 0,35 · ( 2 · ( 1,802 / 2 ) + 0 · 3,40 ) = 1,13 t/m 

PV = λV · ( γt · ( H
2 / 2 ) + q · H ) 

PV = 0,06 · ( 2 · ( 1,802 / 2 ) + 0 · 1,80 ) = 0,21 t/m 

 

yemp = H · ( 2 · γt · H + 3 · q ) / (3 · γt · H + 6 · q ) 

yemp = 1,80 · ( 2 · 2,00 · 1,80 + 3 · 0 ) / (3 · 2,00 · 1,80 + 6 · 0 ) = 1,20 m 

1.7.1.3 COMPROVACIÓ DE LA ESTABILITAT AL VOLC 

1.7.1.3.1 MOMENT DE VOLC 

Mv = PH ( H - yemp ) – PV ( x + b ) 

Mv = 1,13 ( 1,80 – 1,20 ) – 0,21 ( 0 + 0,20 ) = 0,64 tm/m 

1.7.1.3.2 MOMENT ESTABILITZADOR 

Pm = 2,5 · b · h 
 
Pm = 2,5 · 0,20 · 1,50 = 0,75 t/m 
 

Mm = Pm · ( x + b / 2 ) 
 
Mm = 0,75 · ( 0 + 0,20 / 2 ) = 0,08 tm/m 
 

Pz = 2,5 · h’ · L  
 
Pz = 2,5 · 0,30 · 0,90 = 0,68 t/m 
 

Mz = Pz · ( L / 2 ) 
 
Mz = 0,68 · ( 0,90 / 2 ) = 0,30 tm/m 
 

Pt = γt · ( h · y + ( y · ( tan β  · y ) ) / 2 ) 
 
Pt = 2,00 · ( 1,50 · 0,70 + ( 0,70 ·  
 
· ( tan 24 · 0,70 ) ) / 2 ) = 2,32 t/m 
 

Mt = Pt · ( x + b + y / 2 ) 
 
Mt = 2,32 · ( 0 + 0,20 + 0,70 / 2 ) = 1,27 tm/m 
 

Q = Pm + Pz + Pt 

 
Q = 0,75 + 0,68 + 2,32 = 3,74 t/m 
 

MEST = Mm + Mz + Mt  
 

MEST = 0,08 + 0,30 + 1,27 = 1,65 tm/m 
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1.7.1.3.3 COEFICIENT DE SEGURETAT AL VOLC 

γV > 2,00 

 

γV = MEST / Mv  

 

γV = 1,65 / 0,64 = 2,59 COMPLEIX 

1.7.1.4 COMPROVACIÓ AL LLISCAMENT 

γd  > 1,50 

 

µ = tan ( ( 2 / 3 ) · φ ) 

 

µ = tan ( ( 2 / 3 ) · 35 ) = 0,43 

γd  = ( µ · ( Q + Pv ) + ( 1 / 2 ) · ctc · L ) / PH 

 

γd  = ( 0,43 · ( 3,74 + 0,21 ) + ( 1 / 2 ) · 0 · 0,90 ) / 1,13 = 1,51 COMPLEIX 

 

1.7.1.5 COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DEL TERRENY 

Qt = Q + Pv 

 

Qt = 3,74 + 0,21 = 3,94 t/m 

1.7.1.5.1 CÀLCUL DE L’EXCENTRICITAT 

d = MEST – Mv ) / Qt 

d = 1,65 – 0,64 / 3,94 = 0,26 m 

 

e = ( L / 2 ) – d 

e = ( 0,90 / 2 ) – 0,26 = 0,19 m 

 

e > L / 6  

0,90 / 6 = 0,15 → 0,26 > 0,15 → Diagrama triangular de tensions 
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1.7.1.5.2 ESFORÇOS SOBRE EL TERRENY PER EL DIAGRAMA TRIANGULAR 

σcomp > σmax 

σcomp = 1,25 · σt 

 

σcomp = 1,25 · 2,00 = 2,50 kg/cm2 

σmax = ( 2 · ( Q + Pv ) ) / ( 3 · d ) 

 

σmax = ( 2 · ( 3,74 + 0,21 ) ) / ( 3 · 0,26 ) = 10,2 t/m2 = 1,02 kg/cm2 COMPLEIX 

1.7.1.6 DIMENSIONAT DE L’ARMADURA 

1.7.1.6.1 SECCIÓ MUR 

- Armadura a la zona de compressió 

 

Med < Mlim 

Med = ( E · h / 3 ) · γf 

E = ( PH
2 + PV

2 )1/2 

 

E = ( 1,132 + 0,212 )1/2 = 1,15 t/m 

Med = ( 1,15 · 1,50 / 3 ) · 1,6 = 0,92 tm/m = 9.016 Nm/m 

 

Mlim = 0,375 · µo · d 

µo = 0,85 · fcd · b · d 

 

µo = 0,85 · ( 25 / 1,5 ) · 1000 · ( 200 – 50 ) = 2.125.000 N 

Mlim = 0,375 · 2.125.000 · 0,15 = 119.531,25 Nm 

 

9.016 Nm/m < 119.531,25 Nm → No és necessària l’armadura de compressió. 

 

- Armadura a la zona de tracció 

 

Us = µo · ( 1 – ( 1 – ( 2 · Med / µo · d ) )1/2 )  

Us = 2.125.000 · ( 1 – ( 1 – ( 2 · 9.016 / 2.125.000 · 0,15 ) )1/2 ) = 60.981,67 N 
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As = Us / fyd  

As = 60.981,67 / ( 500 / 1,15 ) = 140 mm2 = 1,4 cm2
  

 

Aslim = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Aslim = ( 0,04 · 150 · 1000 · ( 25 / 1,5 ) ) / ( 500 / 1,15 ) = 230 mm2 = 2,3 cm2 

 

Aslim > As → Aslim = 2,3 cm2  → 3 Ø 10 

 

- Armadura a esforç tallant 

 

Vd < Vcu  

Vcu = Vcµ + Vsµ 

Vcµ = fcv · bw · d 

fcv = 0,5 · fcd
1/2 

 

fcv = 0,5 · ( 25 / 1,5 )1/2 = 2,04 N/mm2 

Vcµ = 2,04 · 1000 · 150 = 306.000 N = 30,6 t 

 

Vd = E · γf 

Vd = 1,15 · 1,6 = 1,84 t 

Vd < Vcµ → 1,84 t < 30.6 t → No és necessària l’armadura a esforç tallant 

1.7.1.6.2 SECCIÓ TALÓ 

- Armadura a la zona de compressió 

 

Med < Mlim 

MT = M1 + M2 + M3 

T1 = Ps + Pt 

T1 = ( 0,70 · 0,30 · 2,5 ) + 2,32 = 2,85 t/m 

M1 = T1 · d 

M1 = 2,85 · ( 0,70 / 2 ) = 1,00 tm/m 

 

σmaxt = (σmax · y ) / L 

σmaxt = ( 10,2 · 0,70 ) / 0,90 = 7,93 t/m2 
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T3 = 7,93 · ( 0,70 / 2 ) = 2,78 t/m 

M3 = - 2,78 · ( 1 / 3 ) · 0,70 = - 0,65 tm/m 

MT = 1,00 – 0,65 = 0,35 tm/m 

 

Med = 0,35 · 1,6 = 0,563 tm/m = 5.521,1 Nm/m 

Mlim = 0,375 · ( µo · d ) 

 

µo = 0,85 · fcd · b · d 

µo = 0,85 · ( 25 / 1,5 ) · 1000 · ( 300 – 50 ) = 3.541.666,7 N 

 

Mlim = 0,375 · ( 3.541.666,7 · 0,25 ) = 332.031, 3 Nm 

 

5.521,1 Nm < 332.031,3 Nm → No és necessària l’armadura de compressió. 

 

- Armadura a la zona de tracció 

 

Us = µo · ( 1 – ( 1 – ( 2 · Med / µo · d ) )1/2 )  

Us = 3.541.666,7 · ( 1 – ( 1 – ( 2 · 5.521,1 / (3.541.666,7 · 0,25 ) ) )1/2 ) = 22.153,7 N 

 

As = Us / fyd  

As = 22.153,7 / ( 500 / 1,15 ) = 51 mm2 = 0,5 cm2
  

 

Aslim = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Aslim = ( 0,04 · 250 · 1000 · ( 25 / 1,5 ) ) / ( 500 / 1,15 ) = 383 mm2 = 3,8 cm2 

Aslim > As → Aslim = 3,8 cm2  → 4 Ø 12 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 49 

1.7.2 MUR DE CONTENCIÓ M2 

1.7.2.1 DADES DE PARTIDA 

- Dades geomètriques del mur: 

- h = 2,00 m (altura mur) 

- b = 0,30 m (gruix mur) 

- h’ = 0,30 m (altura sabata) 

- x = 0,00 m ( longitud puntera) 

- y = 0,60 m (longitud taló) 

- H = 2,30 m (altura mur més sabata) 

- L = 0,90 m (longitud total sabata) 

- α = 90º (inclinació mur) 

- Dades del terreny: 

- γ = 2,00 t/m³ (pes específic del terreny) 

- φ = 35º (angle de fregament intern del terreny) 

- δ = 10º (angle de fregament terreny-mur) 

- β = 0º (angle del talús del terreny) 

- σ = 2,00 kg/cm² (tensió admissible del terreny) 

- Característiques dels materials i coeficients de majoració; 

- fck = 25 N/mm² (resistència característica del formigó) 

- γf = 25 kN/m³ (pes formigó) 

- fyk = 500 N/mm² (resistència característica de l’acer) 

 

1.7.2.2 CÀLCUL DE L’EMPENTA DEL TERRENY 

λH = sin2 (α + φ) / (sin2 α · (1 + ((sin (φ + δ) · sin (φ - β)) / (sin (α - δ) · sin (α + β))) ½ )2) 

λH=sin2(90+35)/(sin290·(1+((sin(35+10)·sin(35-0))/(sin(90-10)·sin(90+0)))½)2)=0,25 

 

λV = λH · cotan ( α – δ ) 

λV = 0,25 · cotan ( 90 – 10 ) = 0,04 

 

PH = λH · ( γt · ( H
2 / 2 ) + q · H ) 

PH = 0,25 · ( 2 · ( 2,302 / 2 ) + 0 · 2,30 ) = 1,32 t/m 
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PV = λV · ( γt · ( H
2 / 2 ) + q · H ) 

PV = 0,04 · ( 2 · ( 2,302 / 2 ) + 0 · 2,30 ) = 0,23 t/m 

 

yemp = H · ( 2 · γt · H + 3 · q ) / (3 · γt · H + 6 · q ) 

yemp = 2,30 · ( 2 · 2,00 · 2,30 + 3 · 0 ) / (3 · 2,00 · 2,30 + 6 · 0 ) = 1,53 m 

1.7.2.3 COMPROVACIÓ DE LA ESTABILITAT AL VOLC 

1.7.2.3.1 MOMENT DE VOLC 

 

Mv = PH ( H - yemp ) – PV ( x + b ) 

 

Mv = 1,32 ( 2,30 – 1,53 ) – 0,23 ( 0 + 0,30 ) = 0,94 tm/m 

1.7.2.3.2 MOMENT ESTABILITZADOR 

 

Pm = 2,5 · b · h 

 

Pm = 2,5 · 0,30 · 2,00 = 1,50 t/m 

 

Mm = Pm · ( x + b / 2 ) 

 

Mm = 1,50 · ( 0,00 + 0,30 / 2 ) = 0,23 tm/m 

Pz = 2,5 · h’ · L  

 

Pz = 2,5 · 0,30 · 0,90 = 0,68 t/m 

 

Mz = Pz · ( L / 2 ) 

 

Mz = 0,68 · ( 0,90 / 2 ) = 0,30 tm/m 

Pt = γt · ( h · y ) 

 

Pt = 2,00 · ( 2,00 · 0,60 ) = 2,40 t/m 

 

Mt = Pt · ( x + b + y / 2 ) 

 

Mt = 2,40 · ( 0,00 + 0,30 + 0,60 / 2 ) = 1,44 tm/m 

Q = Pm + Pz + Pt 

 

Q = 1,50 + 0,68 + 2,40 = 4,58 t/m 

MEST = Mm + Mz + Mt  

 

MEST = 0,23 + 0,30 + 1,44 = 1,97 tm/m 
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1.7.2.3.3 COEFICIENT DE SEGURETAT AL VOLC 

γV > 2,00 

γV = MEST / Mv  

 

γV = 1,97 / 0,94 = 2,09 COMPLEIX 

1.7.2.4 COMPROVACIÓ AL LLISCAMENT 

γd  > 1,50 

 

µ = tan ( ( 2 / 3 ) · φ ) 

µ = tan ( ( 2 / 3 ) · 35 ) = 0,43 

 

γd  = ( µ · ( Q + Pv ) + ( 1 / 2 ) · ctc · L ) / PH 

γd  = ( 0,43 · ( 4,58 + 0,23 ) + ( 1 / 2 ) · 0 · 0,90 ) / 1,32 = 1,57 COMPLEIX 

1.7.2.5 COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DEL TERRENY 

Qt = Q + Pv 

 

Qt = 4,58 + 0,23 = 4,81 t/m 

1.7.2.5.1 CÀLCUL DE L’EXCENTRICITAT 

d = MEST – Mv ) / Qt 

 

d = 1,97 – 0,94 / 4,81 = 0,21 m 

 

e = ( L / 2 ) – d 

 

e = ( 0,90 / 2 ) – 0,21 = 0,24 m 

 

e > L / 6  

 

0,90 / 6 = 0,15 → 0,24 > 0,15 → Diagrama triangular de tensions 
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1.7.2.5.2 ESFORÇOS SOBRE EL TERRENY PER EL DIAGRAMA TRIANGULAR 

σcomp > σmax 

σcomp = 1,25 · σt 

σcomp = 1,25 · 2,00 = 2,50 kg/cm2 

 

σmax = ( 2 · ( Q + Pv ) ) / ( 3 · d ) 

σmax = ( 2 · ( 4,58 + 0,23 ) ) / ( 3 · 0,21 ) = 10,5 t/m2 = 1,50 kg/cm2 COMPLEIX 

1.7.2.6 DIMENSIONAT DE L’ARMADURA 

1.7.2.6.1 SECCIÓ MUR 

- Armadura a la zona de compressió 

 

Med < Mlim 

Med = ( E · h / 3 ) · γf 

E = ( PH
2 + PV

2 )1/2 

 

E = ( 1,322 + 0,232 )1/2 = 1,34 t/m 

Med = ( 1,34 · 2,00 / 3 ) · 1,6 = 1,429 tm/m = 14.006 Nm/m 

 

Mlim = 0,375 · µo · d 

µo = 0,85 · fcd · b · d 

 

µo = 0,85 · ( 25 / 1,5 ) · 1000 · ( 300 – 50 ) = 3.541.666,7 N 

Mlim = 0,375 · 3.541.666,7 · 0,25 = 332.031,25 Nm 

14.006 Nm/m < 332.031,25 Nm → No és necessària l’armadura de compressió. 

 

- Armadura a la zona de tracció 

 

Us = µo · ( 1 – ( 1 – ( 2 · Med / ( µo · d ) ) )1/2 )  

Us = 3.541.666,7 · ( 1 – ( 1 – ( 2 · 14.006 / ( 3.541.666,7 · 0,25 ) ) )1/2 ) = 56.474,3 N 

 

As = Us / fyd  

As = 56.474,3 / ( 500 / 1,15 ) = 169 mm2 = 1,7 cm2
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Aslim = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Aslim = ( 0,04 · 250 · 1000 · ( 25 / 1,5 ) ) / ( 500 / 1,15 ) = 383 mm2 = 3,8 cm2 

 

Aslim > As → Aslim = 3,8 cm2  → 4 Ø 12 

 

- Armadura a esforç tallant 

 

Vd < Vcu  

Vcu = Vcµ + Vsµ 

Vcµ = fcv · bw · d 

fcv = 0,5 · fcd
1/2 

 

fcv = 0,5 · ( 25 / 1,5 )1/2 = 2,04 N/mm2 

Vcµ = 2,04 · 1000 · 250 = 510.000 N = 51 t 

 

Vd = E · γf 

Vd = 1,34 · 1,6 = 2,14 t 

 

Vd < Vcµ → 2,14 t < 51 t → No és necessària l’armadura a esforç tallant 

1.7.2.6.2 SECCIÓ TALÓ 

- Armadura a la zona de compressió 

 

Med < Mlim 

MT = M1 + M2 + M3 

 

T1 = Ps + Pt 

T1 = ( 0,60 · 0,30 · 2,5 ) + 4,58 = 5,03 t/m 

 

M1 = T1 · d 

M1 = 5,03 · ( 0,60 / 2 ) = 1,51 tm/m 

 

σmaxt = (σmax · y ) / L 

σmaxt = ( 10,5 · 0,60 ) / 0,90 = 7,00 t/m2 
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T3 = 7,00 · ( 0,60 / 2 ) = 2,10 t/m 

M3 = - 2,10 · ( 1 / 3 ) · 0,60 = - 0,42 tm/m 

 

MT = 1,51 – 0,42 = 1,09 tm/m 

 

Med = 1,09 · 1,6 = 1,744 tm/m = 17.091,2 Nm/m 

 

Mlim = 0,375 · ( µo · d ) 

µo = 0,85 · fcd · b · d 

 

µo = 0,85 · ( 25 / 1,5 ) · 1000 · ( 300 – 50 ) = 3.541.666,7 N 

Mlim = 0,375 · ( 3.541.666,7 · 0,25 ) = 332.031 Nm 

 

17.091,2 Nm < 332.031 Nm → No és necessària l’armadura de compressió. 

 

- Armadura a la zona de tracció 

Us = µo · ( 1 – ( 1 – ( 2 · Med / µo · d ) )1/2 )  

Us = 3.541.666,7 · ( 1 – ( 1 – ( 2 · 17.091,2 / (3.541.666,7 · 0,25 ) ) )1/2 ) = 69.038 N 

 

As = Us / fyd  

As = 69.038 / ( 500 / 1,15 ) = 159 mm2 = 1,59cm2
  

 

Aslim = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Aslim = ( 0,04 · 250 · 1000 · ( 25 / 1,5 ) ) / ( 500 / 1,15 ) = 383 mm2 = 3,8 cm2 

Aslim > As → Aslim = 3,8 cm2  → 4 Ø 12 
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1.7.3 MUR DE CONTENCIÓ M3 

1.7.3.1 DADES DE PARTIDA 

- Dades geomètriques del mur: 

- h = 2,80 m (altura mur) 

- b = 0,30 m (gruix mur) 

- h’ = 0,30 m (altura sabata) 

- x = 0,30 m ( longitud puntera) 

- y = 0,90 m (longitud taló) 

- H = 3,10 m (altura mur més sabata) 

- L = 1,50 m (longitud total sabata) 

- α = 90º (inclinació mur) 

 

- Dades del terreny: 

- γ = 2,00 t/m³ (pes específic del terreny) 

- φ = 35º (angle de fregament intern del terreny) 

- δ = 10º (angle de fregament terreny-mur) 

- β = 0º (angle del talús del terreny) 

- σ = 2,00 kg/cm² (tensió admissible del terreny) 

 

- Característiques dels materials i coeficients de majoració: 

- fck = 25 N/mm² (resistència característica del formigó) 

- γf = 25 kN/m³ (pes formigó) 

- fyk = 500 N/mm² (resistència característica de l’acer) 

1.7.3.2 CÀLCUL DE L’EMPENTA DEL TERRENY 

λH = sin2 (α + φ) / (sin2 α · (1 + ((sin (φ + δ) · sin (φ - β)) / (sin (α - δ) · sin (α + β))) ½ )2) 

λH=sin2(90+35)/(sin290·(1+((sin(35+10)·sin(35-0))/(sin(90-10)·sin(90+0)))½)2)=0,25 

 

λV = λH · cotan ( α – δ ) 

λV = 0,25 · cotan ( 90 – 10 ) = 0,04 

 

PH = λH · ( γt · ( H
2 / 2 ) + q · H ) 

PH = 0,25 · ( 2 · ( 23,102 / 2 ) + 0 · 3,10 ) = 2,39 t/m 
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PV = λV · ( γt · ( H
2 / 2 ) + q · H ) 

PV = 0,04 · ( 2 · ( 3,102 / 2 ) + 0 · 3,10 ) = 0,42 t/m 

 

yemp = H · ( 2 · γt · H + 3 · q ) / (3 · γt · H + 6 · q ) 

yemp = 3,10 · ( 2 · 2,00 · 3,10 + 3 · 0 ) / (3 · 2,00 · 3,10 + 6 · 0 ) = 2,07 m 

1.7.3.3 COMPROVACIÓ DE LA ESTABILITAT AL VOLC 

1.7.3.3.1 MOMENT DE VOLC 

Mv = PH ( H - yemp ) – PV ( x + b ) 

 

Mv = 2,39 ( 3,10 – 2,07 ) – 0,42 ( 0,30 + 0,30 ) = 2,22 tm/m 

1.7.3.3.2 MOMENT ESTABILITZADOR 

 

Pm = 2,5 · b · h 
 
Pm = 2,5 · 0,30 · 2,80 = 2,10 t/m 
 

Mm = Pm · ( x + b / 2 ) 
 
Mm = 2,10 · ( 0,30 + 0,30 / 2 ) = 0,95 tm/m 
 

Pz = 2,5 · h’ · L  
 
Pz = 2,5 · 0,30 · 1,50 = 1,13 t/m 
 

Mz = Pz · ( L / 2 ) 
 
Mz = 1,13 · ( 1,50 / 2 ) = 0,84 tm/m 
 

Pt = γt · ( h · y ) 
 
Pt = 2,00 · ( 2,80 · 0,90 ) = 5,04 t/m 
 

Mt = Pt · ( x + b + y / 2 ) 
 
Mt = 5,04 · ( 0,30 + 0,30 + 0,90 / 2 ) = 5,29 tm/m 
 

Q = Pm + Pz + Pt 

 
Q = 2,10 + 1,13 + 5,04 = 8,27 t/m 
 

MEST = Mm + Mz + Mt  
 

MEST = 0,95 + 0,84 + 5,29 = 7,08 tm/m 
 

1.7.3.3.3 COEFICIENT DE SEGURETAT AL VOLC 

γV > 2,00 

 

γV = MEST / Mv  

 

γV = 7,08 / 2,22 = 3,19 COMPLEIX 
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1.7.3.4 COMPROVACIÓ AL LLISCAMENT 

γd  > 1,50 

 

µ = tan ( ( 2 / 3 ) · φ ) 

µ = tan ( ( 2 / 3 ) · 35 ) = 0,43 

 

γd  = ( µ · ( Q + Pv ) + ( 1 / 2 ) · ctc · L ) / PH 

γd  = ( 0,43 · ( 8,27 + 0,42 ) + ( 1 / 2 ) · 0 · 1,50 ) / 2,39 = 1,57 COMPLEIX 

1.7.3.5 COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DEL TERRENY 

Qt = Q + Pv 

 

Qt = 8,27 + 0,42 = 8,69 t/m 

1.7.3.5.1 CÀLCUL DE L’EXCENTRICITAT 

d = MEST – Mv ) / Qt 

 

d = 7,08 – 2,22 / 8,69 = 0,56 m 

 

e = ( L / 2 ) – d 

e = ( 1,50 / 2 ) – 0,56 = 0,19 m 

 

e > L / 6  

 

1,50 / 6 = 0,25 → 0,25 > 0,19 → Diagrama trapezoïdal de tensions 

1.7.3.5.2 ESFORÇOS SOBRE EL TERRENY PER EL DIAGRAMA TRAPEZOÏDAL 

σcomp > σmax 

σt > σmedia 

σcomp = 1,25 · σt 

σcomp = 1,25 · 2,00 = 2,50 kg/cm2 

 

σ1 = ( ( Q + PV ) / L ) · ( 1 + ( ( 6 · e ) / L ) ) 

σ1 = ( ( 8,27 + 0,42 ) / 1,50 ) · ( 1 + ( ( 6 · 0,19 ) / 1,50 ) ) = 10,20 t/m2 = 1,02 kg/cm2  
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σ2 = ( ( Q + PV ) / L ) · ( 1 - ( ( 6 · e ) / L ) ) 

σ2 = ( ( 8,27 + 0,42 ) / 1,50 ) · ( 1 - ( ( 6 · 0,19 ) / 1,50 ) ) = 1,40 t/m2 = 0,14 kg/cm2  

 

σmax = MAX ( σ1 , σ2  ) 

σmax = 1,02 kg/cm2 

 

σmedia = ( ( Q + PV ) / L ) · ( 1 + ( 3 · e ) / L ) 

σmedia = (( 8,27 + 0,42 ) / 1,50 ) · ( 1 + (( 3 · 0,19 ) / 1,50 )) = 8,00 t/m2 = 0,80 kg/cm2 

 

2,50 kg/cm2  > 1,02 kg/cm2  COMPLEIX 

2,00 kg/cm2  > 0,80 kg/cm2  COMPLEIX 

1.7.3.6 DIMENSIONAT DE L’ARMADURA 

1.7.3.6.1 SECCIÓ MUR 

- Armadura a la zona de compressió 

 

Med < Mlim 

 

Med = ( E · h / 3 ) · γf 

E = ( PH
2 + PV

2 )1/2 

 

E = ( 2,392 + 0,422 )1/2 = 2,43 t/m 

Med = ( 2,43 · 2,80 / 3 ) · 1,6 = 3,624 tm/m = 35.512,8 Nm/m 

 

Mlim = 0,375 · µo · d 

 

µo = 0,85 · fcd · b · d 

µo = 0,85 · ( 25 / 1,5 ) · 1000 · ( 300 – 50 ) = 3.541.666,7 N 

 

Mlim = 0,375 · 3.541.666,7 · 0,25 = 332.031,25 Nm 

 

35.512,8 Nm/m < 332.031,25 Nm → No és necessària l’armadura de compressió. 
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- Armadura a la zona de tracció 

Us = µo · ( 1 – ( 1 – ( 2 · Med / ( µo · d ) ) )1/2 )  

Us = 3.541.666,7 · ( 1 – ( 1 – ( 2 · 35.512,8 / ( 3.541.666,7 · 0,25 ) ) )1/2 ) = 145.020 N 

 

As = Us / fyd  

As = 145.020 / ( 500 / 1,15 ) = 334 mm2 = 3,3 cm2
  

 

Aslim = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Aslim = ( 0,04 · 250 · 1000 · ( 25 / 1,5 ) ) / ( 500 / 1,15 ) = 383 mm2 = 3,8 cm2 

 

Aslim > As → Aslim = 3,8 cm2  → 4 Ø 12 

 

- Armadura a esforç tallant 

Vd < Vcu  

Vcu = Vcµ + Vsµ 

Vcµ = fcv · bw · d 

fcv = 0,5 · fcd
1/2 

 

fcv = 0,5 · ( 25 / 1,5 )1/2 = 2,04 N/mm2 

Vcµ = 2,04 · 1000 · 250 = 510.000 N = 51 t 

 

Vd = E · γf 

Vd = 2,43 · 1,6 = 3,89 t 

 

Vd < Vcµ → 3,89 t < 51 t → No és necessària l’armadura a esforç tallant 

1.7.3.6.2 SECCIÓ TALÓ 

- Armadura a la zona de compressió 

 

Med < Mlim 

MT = M1 + M2 + M3 

 

T1 = Ps + Pt 

T1 = ( 0,90 · 0,30 · 2,5 ) + 5,04 = 5,72 t/m 
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M1 = T1 · d 

M1 = 5,72 · ( 0,90 / 2 ) = 2,57 tm/m 

 

T2 = σmim · y 

T2 = 1,40 · 0,90 = 1,26 t/m 

M2 = - ( 1,26 · 0,90 / 2 ) =  - 0,57 tm/m 

 

σmaxt = ( ( σmax - σmim  ) · y ) / L 

σmaxt = ( ( 10,20 – 1,40 ) · 0,90 ) / 1,50 = 5,28 t/m2 

 

T3 = 5,28 · ( 0,90 / 2 ) = 2,38 t/m 

M3 = - 2,38 · ( 1 / 3 ) · 0,90 = - 0,71 tm/m 

 

MT = 2,57 – 0,57 – 0,71  = 1,29 tm/m 

Med = 1,29 · 1,6 = 2,064 tm/m = 20.227,20 Nm/m 

 

Mlim = 0,375 · ( µo · d ) 

µo = 0,85 · fcd · b · d 

µo = 0,85 · ( 25 / 1,5 ) · 1000 · ( 300 – 50 ) = 3.541.666,7 N 

Mlim = 0,375 · 3.541.666,7 · 0,25 = 332.031,25 Nm 

 

20.227,20 Nm/m < 332.031,25 Nm → No és necessària l’armadura de compressió. 

 

- Armadura a la zona de tracció 

Us = µo · ( 1 – ( 1 – ( 2 · Med / ( µo · d ) ) )1/2 )  

Us = 3.541.666,7 · ( 1 – ( 1 – ( 2 · 20.227,2 / (3.541.666,7 · 0,25 ) ) )1/2 ) = 81.854,7 N 

 

As = Us / fyd  

As = 81.854,7 / ( 500 / 1,15 ) = 188 mm2 = 1,8 cm2
  

 

Aslim = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Aslim = ( 0,04 · 250 · 1000 · ( 25 / 1,5 ) ) / ( 500 / 1,15 ) = 383 mm2 = 3,8 cm2 

 

Aslim > As → Aslim = 3,8 cm2  → 4 Ø 12 
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1.7.3.6.3 SECCIÓ PUNTERA 

- Armadura a la zona de compressió 

Med < Mlim 

MT = M1 + M2 + M3 

 

T1 = Ps + Pt 

T1 = ( 0,30 · 0,30 · 2,5 ) + 0 = 0,23 t/m 

 

M1 = T1 · d 

M1 = - 0,23 · ( 0,30 / 2 ) = - 0,03 tm/m 

 

σminP = ( ( ( 10,20 – 1,40 ) · 0,30 ) / 1,50 ) + 1,40 = 3,16 t/m2 

T2 = σminp · x 

T2 = 3,16 · 0,30 = 0,95 tm/m 

M2 = 0,95 · ( 0,30 / 2 ) =  0,14 tm/m 

 

T3 = ( 10,20 – 3,16 ) · ( 0,30 / 2 ) = 1,06 t/m 

M3 = 1,06 · ( 1 / 3 ) · 0,30 = 0,11 tm/m 

 

MT = - 0,03 + 0,14+ 0,11 = 0,22 tm/m 

 

Med = 0,22 · 1,6 = 0,34 tm/m = 3.380,61 Nm/m 

 

Mlim = 0,375 · ( µo · d ) 

Mlim = 0,375 · µo · d 

 

µo = 0,85 · fcd · b · d 

µo = 0,85 · ( 25 / 1,5 ) · 1000 · ( 300 – 50 ) = 3.541.666,7 N 

 

Mlim = 0,375 · 3.541.666,7 · 0,25 = 332.031,25 Nm 

 

3.380,61 Nm/m < 332.031,25 Nm → No és necessària l’armadura de compressió. 
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- Armadura a la zona de tracció 

Us = µo · ( 1 – ( 1 – ( 2 · Med / ( µo · d ) ) )1/2 )  

 

Us = 3.541.666,7 · ( 1 – ( 1 – ( 2 · 3.380,6 / (3.541.666,7 · 0,25 ) ) )1/2 ) = 13.548 N 

 

As = Us / fyd  

As = 13.548 / ( 500 / 1,15 ) = 31m2 = 0,31m2
  

 

Aslim = ( 0,04 · Ac · fcd ) / fyd 

Aslim = ( 0,04 · 250 · 1000 · ( 25 / 1,5 ) ) / ( 500 / 1,15 ) = 383 mm2 = 3,8 cm2 

 

Aslim > As → Aslim = 3,8 cm2  → 4 Ø 12 
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2.1 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

2.1.1 SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS 

Dimensionament mitjançant el mètode d’adjudicació del número d’unitats de 

desguàs (UD) per cada aparell sanitari segons el Document Bàsic de Salubritat 5 

(DB-HS 5) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

2.1.1.1 DERIVACIONS INDIVIDUALS, SIFONS I RAMALS COLECTORS 

A la taula 2.1 hi figuren els diferents diàmetres de les derivacions individuals, els 

sifons i els ramals col·lectors. 

 

També es pot veure el número d’unitats de desguàs individual i per cambra. 
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DERIVACIONS  
INDIVIDUALS I  

SIFONS 
RAMALS COL·LECTORS 

 

APARELL UD Ø UD Ø UD 
TOTAL 

Ø 

Dutxa 2 40 

Vàter 4 110 
6 110 Bany 1 

 
Lavabo 1 32 1 32 

7 110 

Aigüera doble 3 · 2 40 6 50 
Cuina 

Rentaplats 3 40 3 40 
9 90 

2 Lavabos 1 · 2 32 2 40 

Vàter 4 110 4 110 Bany 2 

Dutxa 2 40 2 40 

8 110 

Dutxa 2 40 

Vàter 4 110 
6 110 

Bany 3 

2 Lavabos 1 · 2 32 2 40 

8 110 

Dutxa 2 40 

Lavabo 1 32 

Vàter 4 110 

7 110 
Bany 4 

Bidet 2 32 2 32 

9 110 

Safareig 3 40 
Rentador 

Rentadora 3 40 
6 40   

Habitació 1 Banyera 3 40 3 40   

Dutxa 2 40 

Vàter 4 110 
6 110 

Bany 5 

Lavabo 1 32 1 32 

7 110 

Taula 2.1 Derivacions individuals, sifons i ramals col·lectors 

2.1.1.2 COL·LECTORS HORITZONTALS 

A la taula 2.2 es pot observar els diàmetres i les unitats de desguàs dels diferents 

col·lectors. 

 

El pendent dels col·lectors horitzontals serà del 2%. 
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 Ø UD  

C1 110 7 Bany 1   

C2 90 9 Cuina   

C3 110 16 C1 + C2 

C4 110 9 Bany 4   

C5 110 8 Bany 3   

C6 110 17 C4 + C5 

C7 110 14 Bany 2 + Rentador 

C8 110 31 C6 + C7 

C9 110 47 C3 + C8 

C10 110 10 Bany 5 + Habitació 1 

C11 110 57 C9 + C10 

Taula 2.2. Col·lectors horitzontals 

2.1.2 SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS 

2.1.2.1 INTENSITAT PLUVIOMÈTRICA ( i ) – FACTOR DE CORRECCIÓ ( f ) 

f = i / 100 

i = 135 mm/h ( Zona B, isohieta 60 ) 

f = 135 / 100 = 1.35 

2.1.2.2 SUPERFÍCIES COBERTES I TERRASSES 

A la taula 2.3 hi figuren les diferents superfícies de les cobertes i les terrasses i el 

seu valor de recollida, utilitzant el factor de correcció segons la intensitat 

pluviomètrica. 

 SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE RECOLLIDA 

Entrada garatge 12,75 m² 12,75 · 1,35 = 17,21 m² 

Coberta garatge 47,82 m² 47,82 · 1,35 = 64,56 m² 

Coberta planta primera 69,84 m² 69,84 · 1,35 = 94,28 m² 

Coberta inclinada planta baixa 43,04 m² 43,04 · 1,35 = 58,10 m² 

Coberta plana planta baixa 65,46 m² 65,46 · 1,35 = 88,38 m² 

Terrassa planta baixa 131,23 m² 131,23 · 1,35 = 177,17 m² 

Taula 2.3 Superfícies de recollida 
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2.1.2.3 TIPOLOGIA DE RECOLLIDA 

A la taula 2.4 hi figuren les diferents sistemes de recollida segons la coberta o la 

terrassa a la que pertanyen. 

 

 SUPERFÍCIE TIPOLOGIA 

Entrada garatge 17,21 m² Reixa 

Coberta garatge 64,56 m² 2 Boneres 

Coberta planta primera 94,28 m² 2 Boneres 

Coberta inclinada planta baixa 58,10 m² Canaló 

Coberta plana planta baixa 88,38 m² 2 Boneres 

Terrassa planta baixa 177,17 m² 3 Boneres 

Figura 2.4 Tipologia de recollida. 

2.1.2.4 DIÀMETRE BAIXANT I COL·LECTOR 

La taula 2.5 recull els diferents diàmetres dels baixants i del col·lectors. 

El pendent de la reixa i del canaló serà de 1%. 

 
 

 SUPERFÍCIE 
Ø  

BAIXANT 
Ø  

COL·LECTOR 

Entrada garatge BP1 17,21 m² (Reixa 100) 50 90 

BP2 32,28 m² 50 90 
Coberta garatge 

BP3 32,28 m² 50 90 

BP4 47,14 m² 50 90 
Coberta p. primera 

BP5 47,14 m² 50 90 

Coberta inclinada p. baixa BP6 58,10 m² (Canaló125) 63 90 

BP7 44,19 m² 50 90 
Coberta plana p. baixa 

BP8 44,19 m² 50 90 

BP9 50,34 m² 50 90 

BP10 48,40 m² 50 90 Terrassa p. baixa 

BP11 78,43 m² 63 90 

Taula 2.5 Diàmetres de baixants i col·lectors 
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2.1.2.5 COL·LECTORS 

A la taula 2.6 hi figuren els diàmetres dels diferents ramals col·lectors, i la superfície 
de recollida que van adquirint a l’unir-se.  
 

 Ø SUP.  

R1 90 49,49 m² BP1 (17,21 m²) + BP3 ( 32,28 m²) 

R2 90 81,77 m² R1 (49,49 m²) + BP2 (32,28 m²) 

R3 90 91,33 m² BP5 (47,14 m²) + BP7 (44,19 m²) 

R4 110 173,10 m² R2 (81,77 m²) + R3 (91,33 m²) 

R5 110 220,24 m² BP4 (47,14 m²) + R4 (173,10 m²) 

R6 125 278,34 m² BP6 (58,10 m²) + R5 (220,24 m²) 

R7 90 94,53 m² BP8 (44,19 m²) + BP9 (50,34 m²) 

R8 110 142,93 m² R7 (94,53 m²) + BP10 (48,40 m²) 

R9 160 356,77 m² R6 (278,34 m²) + BP11 (78,43 m²) 

R10 160 499,70 m² R9 (356,77 m²) + R8 (142,93 m²) 

Taula 2.6 Ramals col·lectors 
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2.2 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 

2.2.1 POTÈNCIA PER ESTANÇA 

Per calcular la potència de cada estança (PE) es tenen en compte diferents factors: 

 

- Factor C: la zona climàtica 

- Factor O: la orientació 

- Factor DC: la demanda de calor segons l’estança 

 

Factor C: Zona climàtica B  →  C = 0,80 

Factor O: Orientació altres  →  O = 1 

 

A la taula 2.7 hi figura el factor la demanda de calor segons l’estança. 

 

ESTANÇA 
TEMPERATURA 

INTERIOR 
RECOMENABLE (ºC) 

DEMANDA DE 
CALOR Kw/h·m³ 

DEMANDA DE 
CALOR kcal/h·m³ 

Sales d’estar 22 0,0588 50,6 

Habitacions 21 0,0536 46,0 

Cuines 20 0,0480 41,4 

Banys 21 0,0536 46,0 

Distribuïdors 18 0,0400 34,5 

Taula 2.7 Factor DC 

 

A la taula 2.8 hi figura la potència calorífica que ha de tenir cada estança, aquesta és 

el resultat d’utilitzar la següent formula: 

 

PE = C · O · DC 

 

 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 73 

ESTANÇA FACTOR C FACTOR O FACTOR DC  POTÈNCIA 
ESTANÇA 

Sales d’estar 0,80 1 50,6 40,48 kcal/h·m³ 

Habitacions 0,80 1 46,0 36,80 kcal/h·m³ 

Cuines 0,80 1 41,4 33,12 kcal/h·m³ 

Banys 0,80 1 46,0 36,80 kcal/h·m³ 

Distribuïdors 0,80 1 34,5 27,60 kcal/h·m³ 

Taula 2.7 Potència per estança 

2.2.2 POTÈNCIA A INSTAL·LAR 

Per a calcular la potència a instal·lar (PI) que figura a la taula 2.8, es tenen en 

compte els m³ de cada estança i la demanda de calor d’aquesta. 
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 SUPERFÍCIE ALÇADA 
POTÈNCIA 
ESTANÇA 

POTÈNCIA A 
INSTAL·LAR 

Planta baixa 

22,09 2,80 
Sala-menjador 

43,03 3,10 
40,48 7.903,32 kcal/h 

Cuina 25,99 2,50 33,12 2.152,14 kcal/h 

Hab.convidats 10,65 2,40 36,80 940,61 kcal/h 

Bany 1 3,26 2,40 36,80 287,78 kcal/h 

Rebedor 6,60 5,20 27,60 947,23 kcal/h 

Distribuïdor 1 10,38 2,40 27,60 687,52 kcal/h 

Planta 1 

Estudi 42,05 2,50 40,48 4.255,66 kcal/h 

Distribuïdor 2 5,52 2,50 27,60 380,88 kcal/h 

Planta -1 

Habitació 1 18,88 2,50 36,80 1.276,96 kcal/h 

Vestidor 14,88 2,50 36,80 1.368,96 kcal/h 

Bany 2 5,58 2,50 36,80 513,36 kcal/h 

Habitació 2 13,85 2,50 36,80 1.274,38 kcal/h 

Habitació 3 13,85 2,50 36,80 1.274,38 kcal/h 

Bany 3 6,71 2,50 36,80 617,50 kcal/h 

Habitació 4 15,78 2,50 36,80 1.451,76 kcal/h 

Bany 4 4,68 2,50 36,80 430,56 kcal/h 

Distribuïdor 3 10,51 2,50 27,60 725,33 kcal/h 

Planta -2 

Sala 31,17 2,40 40,48 3.028,31 kcal/h 

Gimnàs 27,06 2,40 36,80 2.389,79 kcal/h 

Bany 5 2,52 2,40 36,80 222,64 kcal/h 

TOTAL HABITATGE 32.129,07 kcal/h 

Taula 2.8 Potència a instal·lar 
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2.2.3 RADIADORS 

2.2.3.1 TIPUS DE RADIADORS 

Tots els radiadors seran de la marca Roca, el model i la potència de cadascun d’ells 

es mostra a la taula 2.9. 

 

MODEL POTÈNCIA 

JET - 60 108,9 kcal/h · element 

JET - 80 142,2 kcal/h · element 

TV – 1800 – 5 elements 1.052,6 kcal/h · radiador 

TV – 1800 – 6 elements 1.263,2 kcal/h · radiador 

TV – 1800 – 7 elements 1.473,7 kcal/h · radiador 

CL – 50 – 800 323,0 kcal/h · radiador 

CL – 50 – 1200 512,0 kcal/h · radiador 

CL – 60 – 800 378,0 kcal/h · radiador 

Taula 2.9 Models i potència dels radiadors. 

 

2.2.3.2 DISTRIBUCIÓ DE RADIADORS 

Es col·locaran diferents tipus de radiadors, segons la potència i l’espai de que 

disposa cada estança, aquests figuren a la taula 2.10. 
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POTÈNCIA 

A 
INSTAL·LAR 

TIPUS 
RADIADOR 

POTÈNCIA 
RADIADOR 

QUANTITAT POTÈNCIA 
INSTAL·LADA 

Planta baixa     

JET-80-14 1.990,80 2 

TV-1800–6 1.263,2 2 
Sala-
menjador 7.903,32 

TV-1800-7 1.473,7 1 

7.981,7 kcal 

TV-1800-5 1.052,6 1 
Cuina 2.152,14 

TV-1800-6 1.263,2 1 
2.315,80 kcal 

Hab.conv. 940,61 JET-60-9 980,1 1 980,1 kcal 

Bany 1 287,78 CL-50-800 323,0 1 323,0 kcal 

Rebedor 947,23 TV-1800-5 1.052,6 1 1.052,6 kcal 

Dist. 1 687,52 JET-60-7 762,3 1 762,3 kcal 

Planta 1      

JET-60-13 1.415,7 2 
Estudi 4.255,66 

JET-60-14 1.524,6 1 
4.356,0 kcal 

Dist. 2 380,88 JET-60-4 435,6 1 435,6 kcal 

Planta -1      

Hab. 1 1.276,96 TV-1800-6 1.263,2 1 1.263,2 kcal 

JET-60-8 871,2 1 
Vestidor 1.368,96 

JET-60-6 653,4 1 
1.524,6 kcal 

Bany 2 513,36 CL-60-800 378,0 1 378,0 kcal 

Hab. 2 1.274,38 JET-60-12 1.306,8 1 1.306,8 kcal 

Hab. 3 1.274,38 JET-60-12 1.306,8 1 1.306,8 kcal 

Bany 3 617,50 CL-50-800 323,0 2 646,0 kcal 

Hab. 4 1.451,76 JET-60-14 1.524,6 1 1.524,6 kcal 

Bany 4 430,56 CL-50-1200 512,0 1 512,0 kcal 

Dist. 3 725,33 JET-60-7 762,3 1 762,3 kcal 

Planta -2      

Sala 3.028,31 JET-60-14 1.524,6 2 3.049,2 kcal 

JET-60-10 1.089 1 
Gimnàs 2.389,79 

JET-60-12 1.306,8 1 
2.395,8 kcal 

Bany 5 222,64 CL-50-800 323,0 1 323,0 kcal 

TOTAL HABITATGE 33.090,5 kcal 

Taula 2.10 Models i quantitat de radiadors de l’habitatge. 
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El dèficit de kcal al bany 2 es compensa amb l’excedent produït pels radiadors del 

vestidor. 

 

En total la instal·lació es distribuirà en 31 radiadors. 

Hi hauran 16 radiadors model JET-60, de diferents mides, en total 169 elements. 

Del model JET-80 es col·locaran 2 radiadors, en total 28 elements. 

Es col·locaran 7 radiadors del model TV-1800, en total 41 elements. 

S’instal·laran 6 radiadors tovallolers, de diferents models, CL-50-800, CL-50-1200 i 

CL-60-800. 

 

La potència instal·lada de calefacció total és de 33.090,5 kcal com es pot observar a 

la taula 2.10. 

2.2.4 ANELLS 

Tota la instal·lació de calefacció monotubular es distribuirà en 6 anells, tal i com 

s’indica a la taula 2.11. 
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 TIPUS 
RADIADOR 

POTÈNCIA 
RADIADOR 

QUANT. POTÈNCIA 
INST. 

POTÈNCIA 
ANELL 

Planta baixa     

JET-80-14 1.990,80 2 

TV-1800–6 1.263,2 2 
Sala-
menjador 

TV-1800-7 1.473,7 1 

7.981,7 7.981,7 kcal 

TV-1800-5 1.052,6 1 
Cuina 

TV-1800-6 1.263,2 1 
2.315,80 

Hab.conv. JET-60-9 980,1 1 980,1 

Bany 1 CL-50-800 323,0 1 323,0 

Rebedor TV-1800-5 1.052,6 1 1.052,6 

Dist. 1 JET-60-7 762,3 1 762,3 

5.433,8 kcal 

Planta 1      

JET-60-13 1.415,7 2 
Estudi 

JET-60-14 1.524,6 1 
4.356,0 

Dist. 2 JET-60-4 435,6 1 435,6 

4.791,6 kcal 

Planta -1      

Hab. 1 TV-1800-6 1.263,2 1 1.263,2 

JET-60-8 871,2 1 
Vestidor 

JET-60-6 653,4 1 
1.524,6 

Bany 2 CL-60-800 378,0 1 378,0 

Dist. 3 JET-60-7 762,3 1 762,3 

3.928,1 kcal 

Planta -1      

Hab. 2 JET-60-12 1.306,8 1 1.306,8 

Hab. 3 JET-60-12 1.306,8 1 1.306,8 

Bany 3 CL-50-800 323,0 2 646,0 

Hab. 4 JET-60-14 1.524,6 1 1.524,6 

Bany 4 CL-50-1200 512,0 1 512,0 

5.296,2 kcal 

Planta -2      

Sala JET-60-14 1.524,6 2 3.049,2 

JET-60-10 1.089 1 
Gimnàs 

JET-60-12 1.306,8 1 
2.395,8 

Bany 5 CL-50-800 323,0 1 323,0 

5.768,0 kcal 

Taula 2.10 Distribució dels diferents anells 
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El diàmetre de les canonades serà de 18 mm, ja que hi ha una potència elevada per 

a cada anell. 

2.2.5 CALDERA 

S’instal·arà una caldera mixta instantània per a la calefacció i l’aigua calenta 

sanitària de gas model ISOMAX CONDENS F-35 de Saunier Duval. 

Aquesta caldera incorpora un sistema Isodyn2, amb 2 dipòsits de 21 litres, i la 

microacumulació Microfast que permet oferir un confort inigualable en aigua calenta. 

Té un caudal de fins a 27,6 litres per minut, això permet un subministrament constant 

i estable en consums simultanis. 

Al ser una caldera de condensació aquesta recupera parcialment el calor latent del 

vapor d’aigua de la sortida de fums, al passar a estat líquid, amb el consegüent 

increment del rendiment de la caldera. A més al refredar-se els fums disminueixen 

les pèrdues de calor que aquests comporten així com les pèrdues per l’envoltant de 

la caldera. Aquest valors d’eficiència superiors es tradueixen immediatament en una 

reducció del combustible. 

2.2.6 COMPONENTS D’ESTALVI ENERGÈTIC 

2.2.6.1 TERMOSTAT AMBIENT 

L’habitatge tindrà una superfície elevada, i per això es diferenciaran tres zones 

climàtiques, la zona de dia, la zona de nit i la zona d’oci. Cada una d’elles comptarà 

amb un termòstat ambient programador diari. 

A la zona de dia hi haurà la sala d’estar – menjador, la cuina, el bany 1, l’habitació 

dels convidats, l’estudi, els distribuïdors 1 i 2 i el rebedor, és a dir la planta baixa i la 

primera. 

A la zona de nit hi trobarem les habitacions 1, 2, 3, i 4, els banys 2, 3 i 4 i el 

distribuïdor 3, o sigui la planta semisoterrani -1. 

I la zona d’oci englobarà la sala, el gimnàs i el bany 5, és a dir la planta 

semisoterrani -2. 
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2.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

2.3.1 DISTRIBUCIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS 

El quadre de protecció es col·loca al rebedor i distribuint des d’allà 12 línies.  
 

C1  → Enllumenat 1 (enllumenat planta primera, planta baixa i exterior) 

C2  → Preses de corrent d’ús general 1 (preses de corrent de planta primera i celler) 

C3  → Forn 

C4  → Electrodomèstics 

C4 – 1 → Rentadora 

C4 – 2 → Rentaplats 

C4 – 3 → Caldera 

C5  → Preses de corrent de banys i auxiliars de cuina 1 (cuina i bany 1) 

C6  → Enllumenat 2 (enllumenat plantes semisoterranis) 

C7 → Preses de corrent d’ús general 2 (preses de corrent de la planta baixa excepte 

el celler. 

C8 → Preses de corrent d’ús general 3 (preses de corrent de les habitacions de la 

planta semisoterrani -1 i el vestidor) 

C9 → Preses de corrent d’ús general 4 (preses de corrent de la planta semisoterrani 

-2, del distribuïdor 3 i del rentador) 

C10→ Assecadora 

C11→ Previsió alarma 

C12→ Preses de corrent de banys 2 (banys plantes semisoterranis) 

 
S’instal·len 3 diferencials: 

Diferencial 1: línies C1, C2, C3, C4, C5. 

Diferencial 2: línies C6, C8, C9, C10, C12 

Diferencial 3: línies C7, C11. 

 

Es col·loca un subquadre a la part inferior de les escales que comuniquen la planta 

baixa amb la planta semisoterrani -1. Aquest distribuirà les línies del diferencial 2. 
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

K21124A0 m³ ENDERROC D'EDIFICACIONS

A0140000 0,3 h Manobre 19,47 5,841

C1311440 0,065 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18 5,6017

C1313330 0,121 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50 6,05

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,841 0,08762

TOTAL PARTIDA …………………………………… 17,58

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

K2153501 m² ENDERROC I DESMUNTATGE DE COBERTES

A0121000 0,1 h Oficial 1a 23,3 2,33

A0140000 0,45 h Manobre 19,47 8,7615

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,0915 0,16637

TOTAL PARTIDA …………………………………… 11,26

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONCE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

K2153C01 m² ENDERROC I DESMUNTATGE DE COBERTES

A0140000 0,25 h Manobre 19,47 4,8675

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,8675 0,07301

TOTAL PARTIDA …………………………………… 4,94

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

K2144F00 m² ENDERROC DE SOSTRE

A0140000 1,4 h Manobre 19,47 27,258

A0150000 0,35 h Manobre especialista 20,15 7,0525

CRE23000 0,35 h Motoserra 3,11 1,0885

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 34,3105 0,51466

TOTAL PARTIDA …………………………………… 35,91

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Enderroc de petita edificació d'obra de fàbrica, de fins a 100 m3 de volum
aparent, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel
ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K2144A00 m² ENDERROC DE SOSTRE

A0125000 0,35 h Oficial 1a soldador 23,69 8,2915

A0140000 1,5 h Manobre 19,47 29,205

C200S000 0,35 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78 2,723

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 37,4965 0,56245

TOTAL PARTIDA …………………………………… 40,78

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

K2164671 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

A0140000 0,25 h Manobre 19,47 4,8675

A0150000 0,25 h Manobre especialista 20,15 5,0375

C2001000 0,25 h Martell trencador manual 3,62 0,905

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,905 0,14858

TOTAL PARTIDA …………………………………… 10,96

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

K2161511 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

A0150000 0,29 h Manobre 19,47 5,6463

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,6463 0,0846945

TOTAL PARTIDA …………………………………… 5,73

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

K21A3011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

A0140000 0,2 h Manobre 19,47 3,894

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,894 0,05841

TOTAL PARTIDA …………………………………… 3,95

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K21A1011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

A0140000 0,3 h Manobre 19,47 5,841

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,841 0,08762

TOTAL PARTIDA …………………………………… 5,93

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

K21A2011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

A0140000 0,3 h Manobre 19,47 5,841

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,841 0,08762

TOTAL PARTIDA …………………………………… 5,93

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

K21E1C11 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

A012G000 1,2 h Oficial 1a calefactor 24,08 28,896

A013G000 2,4 h Ajudant calefactor 20,65 49,56

A0140000 4,8 h Manobre 19,47 93,456

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 171,912 2,57868

TOTAL PARTIDA …………………………………… 174,49

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

K21G1011 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

A012H000 0,06 h Oficial 1a electricista 24,08 1,4448

A013H000 0,06 h Ajudant electricista 20,65 1,239

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,6838 0,04026

TOTAL PARTIDA …………………………………… 2,72

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K21G2011 m ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS

A012H000 0,02 h Oficial 1a electricista 24,08 0,4816

A013H000 0,02 h Ajudant electricista 20,65 0,413

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,8946 0,01342

TOTAL PARTIDA …………………………………… 0,91

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN CÈNTIMS

K21JG111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

A012J000 0,4 h Oficial 1a lampista 24,08 9,632

A0140000 0,15 h Manobre 19,47 2,9205

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,5525 0,18829

TOTAL PARTIDA …………………………………… 12,74

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

K21JF111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

A012J000 1 h Oficial 1a lampista 24,08 24,08

A0140000 0,2 h Manobre 19,47 3,894

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,974 0,41961

TOTAL PARTIDA …………………………………… 28,39

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

K21JC111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

A012J000 0,45 h Oficial 1a lampista 24,08 10,836

A0140000 0,1 h Manobre 19,47 1,947

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,783 0,191745

TOTAL PARTIDA …………………………………… 12,97

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K21JB111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

A012J000 0,45 h Oficial 1a lampista 24,08 10,836

A0140000 0,15 h Manobre 19,47 2,9205

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,7565 0,2063475

TOTAL PARTIDA …………………………………… 13,96

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

K21JD111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

A012J000 0,55 h Oficial 1a lampista 24,08 13,244

A0140000 0,1 h Manobre 19,47 1,947

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,191 0,227865

TOTAL PARTIDA …………………………………… 15,42

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

K21JD111 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

A012J000 1,2 h Oficial 1a lampista 24,08 28,896

A013J000 3,6 h Ajudant lampista 20,65 74,34

A0140000 6 h Manobre 19,47 116,82

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 220,056 3,30084

TOTAL PARTIDA …………………………………… 223,36

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

K2R542A5 m3 TRANSPORT DE RESIDUS

C1501900 0,06 h Camió per a transport de 20 t 46,8 2,808

TOTAL PARTIDA …………………………………… 2,81

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris 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.

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

E22113C2 m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

C1313330 0,039 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50 1,95

TOTAL PARTIDA …………………………………… 1,95

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EURO amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

E21R1165 u TALA CONTROLADA

A012P000 0,26 h Oficial 1a jardiner 26,91 6,9966

A013P000 0,26 h Ajudant jardiner 23,89 6,2114

B2RA9SB0 0,1 t 45 4,5

B2RA9TD0 0,32 t 85 27,2

C1503000 0,77 h Camió grua 44,62 34,3574

CR11B700 0,75 h 45,59 34,1925

CRE23000 0,26 h Motoserra 3,11 0,8086

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,208 0,19812

TOTAL PARTIDA …………………………………… 114,46

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E222142A m3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU

C1313330 0,143 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50 7,15

TOTAL PARTIDA …………………………………… 7,15

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió.

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km).

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-
50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.

Deposició controlada a planta de compostatge de
residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

Deposició controlada a planta de compostatge de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E2251777 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE

A0140000 0,01 h Manobre 19,47 0,1947

C1311440 0,033 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18 2,84394

C1335080 0,05 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44 2,522

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,1947 0,0029205

TOTAL PARTIDA …………………………………… 5,56

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E2213422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

C1312340 0,038 h 82,41 3,13158

TOTAL PARTIDA …………………………………… 3,13

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

E2215422 m3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI

C1312330 0,027 h 58,42 1,57734

TOTAL PARTIDA …………………………………… 1,58

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EURO amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

E24120A5 m3 TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

C1501900 0,05 h Camió per a transport de 20 t 46,8 2,34

TOTAL PARTIDA …………………………………… 2,34

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t.

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a
5 km.

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 100% del PN.

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 03 FONAMENTACIÓ

E32515G3 m3 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 

A0122000 0,18 h Oficial 1a paleta 23,3 4,194

A0140000 0,72 h Manobre 19,47 14,0184

B065960C 1,05 m3 63,4 66,57

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,2124 0,45531

TOTAL PARTIDA …………………………………… 85,24

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E32B300P kg ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES

A0124000 0,008 h Oficial 1a ferrallista 23,3 0,1864

A0134000 0,01 h Ajudant ferrallista 20,68 0,2068

B0A14200 0,0061 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 0,006649

D0B2A100 1 m3 0,87372 0,87372

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,3932 0,005898

TOTAL PARTIDA …………………………………… 1,28

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EURO amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E31522G3 m3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

A0140000 0,44 h Manobre 19,47 8,5668

B065960C 1,1 m3 63,4 69,74

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,5668 0,128502

TOTAL PARTIDA …………………………………… 78,44

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot.

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E31B3000 kg ARMADURA DE RASES I POUS

A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 23,3 0,1398

A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 20,68 0,16544

B0A14200 0,0051 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 0,005559

D0B2A100 1 m3 0,87372 0,87372

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30524 0,0045786

TOTAL PARTIDA …………………………………… 1,19

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EURO amb DINOU CÈNTIMS

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2.

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 04 ESTRUCTURES

E433F254 m3 BIGA DE FUSTA, COL·LOCADA

A012A000 5 h Oficial 1a fuster 23,72 118,6

A013A000 2,5 h Ajudant fuster 20,84 52,1

B433F250 1 m3 505,9 505,9

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 170,7 2,5605

TOTAL PARTIDA …………………………………… 679,16

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

443L5F14 m2 SOSTRE AMB BIGUETES DE FUSTA

B435F250 0,034 m3 518,24 17,62016

K43DF464 1 m2 52,68483 52,68483

TOTAL PARTIDA …………………………………… 70,30

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell
sandwich model TAH 10-60-19 BAR de Termochip de
fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler
aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè
extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb fris d'avet
vernissat natural de 10 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts.

Biga de fusta de pi insignis C24 acabat a tall de serra,
de 14x24 a 40x44 cm de secció i llargària fins a 6 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1)

Biga de fusta de pi insignis C24 acabat a tall de serra, de 14x24 a 40x44 cm de
secció i llargària fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-
fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra
recolzada.

Sostre amb biguetes de fusta de pi insignis C24 acabat ribotat, de secció 8x14
a 16x22 cm i fins a 5 m de llargària, treballada al taller, amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), amb
intereixos de 50 cm, i solera d' empostissat amb de panell sandvitx model TAH
10-60-19 BAR de Termochip de tauler de fusta, aïllament i placa d'acabat de
10+60+19 mm de gruix, col·locades fixacions mecàniques.

Bigueta de fusta de pi insignis C24 acabat a tall de
serra, de 8x14 a 16x22 cm de secció i llargària de fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-
fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN
351-1)
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E4436111 kg BIGA D'ACER, COL·LOCADA

A0122000 0,012 h Oficial 1a paleta 23,3 0,2796

A0140000 0,012 h Manobre 19,47 0,23364

B44Z6011 1 kg 0,84 0,84

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,51324 0,012831

TOTAL PARTIDA …………………………………… 1,37

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EURO amb TRENTA-SET CÈNTIMS

E4D2D123 m2 ENCOFRAT PER A MURS

A0123000 0,77 h Oficial 1a encofrador 23,3 17,941

A0133000 0,847 h Ajudant encofrador 20,68 17,51596

B0A14300 0,2 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99 0,198

B0A31000 0,1501 kg Clau acer 1,15 0,172615

B0D21030 1,496 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42 0,62832

B0D31000 0,001 m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,21179

B0D625A0 0,0101 cu 8,56 0,086456

B0D71120 1,1 m2 2,44 2,684

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 35,45696 0,886424

TOTAL PARTIDA …………………………………… 40,32

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a
murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist.

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E4F1B15B m3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC CALAT

A0122000 6 h Oficial 1a paleta 23,3 139,8

A0140000 3 h Manobre 19,47 58,41

B0F1E2A1 216,32 u 0,2 43,264

D0714641 0,1617 m3 79,5039 12,855781

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 198,21 4,95525

TOTAL PARTIDA …………………………………… 259,29

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E4F2B55B m3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT

A0122000 6 h Oficial 1a paleta 23,3 139,8

A0140000 3 h Manobre 19,47 58,41

B0F1E2A1 224,64 u 0,2 44,928

D0714641 0,1289 m3 79,5039 10,248053

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 198,21 4,95525

TOTAL PARTIDA …………………………………… 258,34

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 4 N/mm2.

Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Pilar de maó ceràmic calat de fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, 
de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de
4 N/mm2.

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E4LH411D m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

A0121000 0,12 h Oficial 1a 23,3 2,796

A0140000 0,36 h Manobre 19,47 7,0092

B0D21030 1,331 m 0,42 0,55902

B0D625A0 0,0053 cu 8,56 0,045368

B4LH0202 1,7535 m 4,76 8,34666

B4LZ160J 1,743 m 4,33 7,54719

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,8052 0,24513

TOTAL PARTIDA …………………………………… 26,55

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E4LH611F m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

A0121000 0,1224 h Oficial 1a 23,3 2,85192

A0140000 0,3672 h Manobre 19,47 7,149384

B0D21030 1,331 m 0,42 0,55902

B0D625A0 0,0053 cu 8,56 0,045368

B4LH0202 1,7535 m 4,76 8,34666

B4LZ160L 1,743 m 4,72 8,22696

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,001304 0,2500326

TOTAL PARTIDA …………………………………… 27,43

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
60 cm i alçària de 20 cm

Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge,
amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 26 kNm per m d'amplària
de sostre.

Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 11 cm, amb
armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN

Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
60 cm i alçària de 18 cm

Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge,
amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 29 kNm per m d'amplària
de sostre.

Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 11 cm, amb
armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E4LHA21R m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

A0121000 0,1348 h Oficial 1a 23,3 3,14084

A0140000 0,4045 h Manobre 19,47 7,875615

B0D21030 1,232 m 0,42 0,51744

B0D625A0 0,0063 cu 8,56 0,053928

B4LH0202 1,7535 m 4,76 8,34666

B4LZ160R 1,743 m 5,79 10,09197

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,016455 0,2754114

TOTAL PARTIDA …………………………………… 30,30

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E4R11025 kg ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE

A0125000 0,02 h Oficial 1a soldador 23,69 0,4738

A0135000 0,02 h Ajudant soldador 20,76 0,4152

B4R11021 1 kg 2,94 2,94

C200P000 0,02 h 3,12 0,0624

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,889 0,022225

TOTAL PARTIDA …………………………………… 3,91

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
60 cm i alçària de 24 cm

Semibigueta i revoltó per a sostre de 24+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge,
amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 37 kNm per m
d'amplària de sostre.

Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils
laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i
col·locat a l'obra amb soldadura.

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en
perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular,
hexagonal, planxa, treballat a taller.

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.

Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 11 cm, amb
armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 05 COBERTES

15131590 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

E5Z15N10 1 m2 4,40669 4,40669

E5Z26D31 1 m2 9,97774 9,97774

E721KKBE 1 m2 35,75164 35,75164

E7B451B0 1 m2 1,79477 1,79477

E7B451E0 1 m2 2,09177 2,09177

ED5LAHA1 1 m2 13,32277 13,32277

ER3P2154 0,1 m3 120,0271 12,00271

TOTAL PARTIDA …………………………………… 79,35

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta
densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada
sense adherir sobre parament horitzontal.

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb
formigó cel·lular, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana
formada de dues làmines una LBM (SBS)- 30- FV i l'altra LBM (SBS)- 50/ G-
FP, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina
nodular de polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra
vegetal de 10 cm de gruix.

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà.

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de
gruix, amb acabat remolinat.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels
sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

15131A70 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

E5Z15N10 1 m2 4,40669 4,40669

E5Z26D31 1 m2 9,97774 9,97774

E713GRL8 1 m2 26,95778 26,95778

E7A1210N 1 m2 4,83077 4,83077

E7C26501 1 m2 9,09153 9,09153

ED5LB8R1 1 m2 15,45539 15,45539

ER3P2154 0,1 m3 120,0271 12,00271

TOTAL PARTIDA …………………………………… 82,72

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Làmina drenant i retenidora nodular de poliestirè, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 710 kN/m2 ,
amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal.

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula
d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2
kg/m2, aplicada en dues capes.

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix,
de 1,4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb
formigó cel·lular, aïllament amb planxes de poliestirè expandit, capa separadora
amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada
de dues làmines una LBM (APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP, capa
separadora, retenidora drenant i filtrant de poliestirè amb dos geotèxtils i
substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (APP)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels
sobre làmina de betum modificat LBM (APP)-30-PE 95
g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre 
capa separadora amb geotèxtil.

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà.

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de
gruix, amb acabat remolinat.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

15117M02 m2 COBERTA PLANA TRANSITABLE

E511PJFB 1 m2 33,29348 33,29348

E5Z15Y20 1 m2 13,06276 13,06276

E71387RK 1 m2 17,15792 17,15792

E7A24A0L 1 m2 1,17834 1,17834

E7Z26D31 1 m2 7,45915 7,45915

TOTAL PARTIDA …………………………………… 72,15

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Formació de pendents amb argila expandida, de
densitat 350 kg/m3 abocada en sec i part proporcional
de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà.

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat
superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida.

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat.

Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè,
formació de pendents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció
de morter de ciment, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment
format per dues capes de rajola ceràmica.

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

151Z1186 m JUNT DE DILATACIÓ PER A COBERTES PLANES

E7J1AUZ0 0,1 m2 13,99929 1,399929

E7J211B1 1 m 4,78643 4,78643

E7J5131A 1 m 14,04864 14,04864

E7Z327P5 0,5 m2 22,1456 11,0728

TOTAL PARTIDA …………………………………… 31,31

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

151Z6VF9 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

E7J1AUZ0 0,15 m2 13,99929 2,0998935

E7Z1JWD2 0,15 m2 28,08728 4,213092

E7Z32MB3 0,5 m2 32,2438 16,1219

TOTAL PARTIDA …………………………………… 22,43

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-48/M-TV encastada al
parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
"in situ", amb planxa de poliestirè expandit, de 50 mm
de gruix.

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat.

Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa
d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de
polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació.

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i del doblat de rajola,
a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reforç de membrana amb
làmina bituminosa LO-30-FP, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit i segellat amb massilla de silicona, per a coberta transitable.

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
"in situ", amb planxa de poliestirè expandit, de 50 mm
de gruix.

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit
de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del
junt.

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica.

Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-48/M-TV amb armadura de teixit
de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt,
prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

151Z6S88 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

E5ZD2G0U 1 m 7,65482 7,65482

E7J1AUZ0 0,15 m2 13,99929 2,0998935

E7Z1JWD2 0,15 m2 28,08728 4,213092

E7Z327P5 0,5 m2 22,1456 11,0728

TOTAL PARTIDA …………………………………… 25,04

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa
d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de
polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació.

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat.

Minvell amb rajola ceràmica, amb reforç de membrana bituminosa LO-30-FP i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta transitable.

Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter asfàltic.

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
"in situ", amb planxa de poliestirè expandit, de 50 mm
de gruix.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1612A352 m2  TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA DE DOS FULLS

E612B51K m2

E614TK1N 1 m2 16,27788 16,27788

E7C24501 1 m2 6,60033 6,60033

TOTAL PARTIDA …………………………………… 22,88

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

E614M711 m2 ENVÀ COL.LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA O GUIX

A0122000 0,28 h 23,3 6,524

A0140000 0,14 h 19,47 2,7258

B0521100 6,6563 kg 0,1 0,66563

B0F86570 6,3342 u 0,41 2,597022

A%AUX001 0,025 % 9,2498 0,231245

TOTAL PARTIDA …………………………………… 12,74

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
50 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix,
de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides.

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal
exterior de paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 50 kPa, de 50
mm de gruix i full interior format per envà amb morter elaborat a l'obra de 4 cm
de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central.
C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta
de guix.

Paret estructural de gruix 14 cm. Ja comptabilitzada.

Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:8.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Oficial 1a paleta

Manobre

Supermaó de 600x250x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E6Z1332V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

A0122000 0,25 h 23,3 5,825

A0140000 0,25 h 19,47 4,8675

B0710150 0,0147 t 33,31 0,489657

B6Z11320 1 m 7,65 7,65

A%AUX001 0,025 % 10,6925 0,2673125

TOTAL PARTIDA …………………………………… 19,10

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

E6Z1333V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

A0122000 0,2 h 23,3 4,66

A0140000 0,2 h 19,47 3,894

B0710150 0,0105 t 33,31 0,349755

B6Z11330 1 m 7,98 7,98

A%AUX001 0,025 % 8,554 0,21385

TOTAL PARTIDA …………………………………… 17,10

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DEU CÈNTIMS

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a
revestir, de 34x20 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de
motor, cinta o torn, col·locada amb morter.

Oficial 1a paleta

Oficial 1a paleta

Manobre

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a
revestir, de 34x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament
a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter.

Manobre

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada
per a revestir, de 34x20 cm, <= 2 m de llargària, per a
un accionament a través de motor, cinta o torn.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada
per a revestir, de 34x20 cm, més de 2 i fins a 3 m de
llargària, per a un accionament a través de motor, cinta
o torn.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E6Z1334V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

A0122000 0,15 h 23,3 3,495

A0140000 0,15 h 19,47 2,9205

B0710150 0,0084 t 33,31 0,279804

B6Z11340 1 m 8,26 8,26

A%AUX001 0,025 % 6,4155 0,1603875

TOTAL PARTIDA …………………………………… 15,12

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EC152701 m2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT

A012E000 0,45 h 22,64 10,188

BC152701 1 m2 49,1 49,1

A%AUX001 0,015 % 10,188 0,15282

TOTAL PARTIDA …………………………………… 59,44

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant
trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini.

Oficial 1a vidrier

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i
l'altra de color filtrant trempada, de 3+3 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Oficial 1a paleta

Manobre

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada
per a revestir, de 34x20 cm, de més de 3 i fins a 4 m de
llargària, per a un accionament a través de motor, cinta
o torn.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a
revestir, de 34x20 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un
accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 07 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

193513B4 m2 SOLERES DE FORMIGÓ

E7B111A0 1 m2 2,17978 2,17978

E7B21A0L 1 m2 1,17834 1,17834

E9234B91 1 m2 8,19675 8,19675

E93615B0 1 m2 16,20955 16,20955

TOTAL PARTIDA …………………………………… 27,76

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E9DC1P33 m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

A0127000 0,5 h 23,3 11,65

A0137000 0,2 h 20,68 4,136

A0140000 0,03 h 19,47 0,5841

B05A2103 1,425 kg 0,3 0,4275

B0711010 7,0035 kg 0,31 2,171085

B0FH6173 1,02 m2 15,32 15,6264

A%AUX001 0,015 % 16,3701 0,2455515

TOTAL PARTIDA …………………………………… 34,84

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Manobre

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color.

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004.

Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411).

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Oficial 1a col·locador

Ajudant col·locador

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava
de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè.
C2+D1 segons CTE/DB-HS.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir.

Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E9U37191 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT

A0127000 0,1 h 23,3 2,33

A0137000 0,02 h 20,68 0,4136

B05A2103 0,1001 kg 0,3 0,03003

B0711010 0,525 kg 0,31 0,16275

B9U37190 1,02 m 3,75 3,825

A%AUX001 0,015 % 2,7436 0,041154

TOTAL PARTIDA …………………………………… 6,80

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E9QGF92E m2 PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

A0127000 0,2 h 23,3 4,66

A0137000 0,2 h 20,68 4,136

B0911000 0,0294 kg 4,35 0,12789

B7C75300 1,03 m2 0,76 0,7828

B9QGF92E 1,03 kg 24,68 25,4204

A%AUX001 0,015 % 8,796 0,13194

TOTAL PARTIDA …………………………………… 35,26

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color.

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004.

Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8
cm d'alçària.

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9
mm, de fusta de faig natural envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de
180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió per a
encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix.

Oficial 1a col·locador

Ajudant col·locador

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic.

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix.

Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa
d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig
natural de qualitat alta envernissat, de llargària > 1900
mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14
mm, amb 2 llistons per post, amb unió per a encolar.

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Oficial 1a col·locador

Ajudant col·locador
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E9U710A1 m SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT

A0127000 0,12 h 23,3 2,796

A0140000 0,01 h 19,47 0,1947

B0A61500 4 u 0,09 0,36

B9U710A0 1,02 m 4 4,08

A%AUX001 0,015 % 2,9907 0,0448605

TOTAL PARTIDA …………………………………… 7,48

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E8411C50 m2 CEL RAS DE PLAQUES D'ESCAIOLA

A0129000 0,2 h 23,3 4,66

A0149000 0,1 h 19,47 1,947

B0521100 5 kg 0,1 0,5

B0A12000 0,25 kg 1,93 0,4825

B0A62D90 5,6 u 0,54 3,024

B8411C50 1,05 m2 3,11 3,2655

A%AUX001 0,015 % 6,607 0,099105

TOTAL PARTIDA …………………………………… 13,98

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

E8122112 m2 ENGUIXAT

A0129000 0,23 h 23,3 5,359

A0149000 0,115 h 19,47 2,23905

B0521200 0,798 kg 0,1 0,0798

D07J1100 0,0146 m3 100,4147 1,4660546

A%AUX001 0,025 % 7,59805 0,1899513

TOTAL PARTIDA …………………………………… 9,33

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Sòcol de fusta de faig envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols.

Oficial 1a col·locador

Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i
suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a la estructura.

Manobre

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis.

Sòcol de fusta de faig envernissada, de 10 cm d'alçària.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Oficial 1a guixaire

Manobre guixaire

Filferro acer galvanitzat

Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

Placa d'escaiola per a revestir , de 600x1200 mm, per a
cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1.

Oficial 1a guixaire

Manobre guixaire

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

Pasta de guix B1

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E8122312 m2 ENGUIXAT

A0129000 0,28 h 23,3 6,524

A0149000 0,14 h 19,47 2,7258

B0521200 0,798 kg 0,1 0,0798

D07J1100 0,0161 m3 100,4147 1,6166767

A%AUX001 0,025 % 9,2498 0,231245

TOTAL PARTIDA …………………………………… 11,18

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E8251335 m2 ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

A0127000 0,3 h 23,3 6,99

A0140000 0,1 h 19,47 1,947

B05A2103 0,51 kg 0,3 0,153

B0711010 4,9028 kg 0,31 1,519868

B0FH3173 1,1 m2 9,85 10,835

A%AUX001 0,025 % 8,937 0,223425

TOTAL PARTIDA …………………………………… 21,67

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

E898K2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

A012D000 0,125 h 23,3 2,9125

A013D000 0,015 h 20,68 0,3102

B89ZPD00 0,3978 kg 3,38 1,344564

B8ZA1000 0,153 kg 4,25 0,65025

A%AUX001 0,015 % 3,2227 0,0483405

TOTAL PARTIDA …………………………………… 5,27

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Ajudant pintor

Pintura plàstica per a interiors

Segelladora

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Oficial 1a pintor

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Oficial 1a guixaire

Manobre guixaire

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

Pasta de guix B1

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Oficial 1a col·locador

Manobre

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color.

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004.

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E898J2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

A012D000 0,1 h 23,3 2,33

A013D000 0,01 h 20,68 0,2068

B89ZPD00 0,3978 kg 3,38 1,344564

B8ZA1000 0,153 kg 4,25 0,65025

A%AUX001 0,015 % 2,5368 0,038052

TOTAL PARTIDA …………………………………… 4,57

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

E8942BA0 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FUSTA

A012D000 0,45 h 23,3 10,485

A013D000 0,045 h 20,68 0,9306

B89ZB000 0,3468 kg 10,38 3,599784

B8ZA1000 0,153 kg 4,25 0,65025

A%AUX001 0,015 % 11,4156 0,171234

TOTAL PARTIDA …………………………………… 15,84

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E8J1316K m CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA

A0122000 0,23 h 23,3 5,359

A0140000 0,115 h 19,47 2,23905

B05A2102 0,051 kg 0,3 0,0153

B0FJBVH3 5 u 1,12 5,6

D070A4D1 0,0053 m3 108,90772 0,5772109

A%AUX001 0,015 % 7,59805 0,1139708

TOTAL PARTIDA …………………………………… 13,90

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Oficial 1a paleta

Manobre

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de
ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Ajudant pintor

Esmalt sintètic

Segelladora

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Segelladora

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.

Oficial 1a pintor

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.

Oficial 1a pintor

Ajudant pintor

Pintura plàstica per a interiors
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E9V7U001 m ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT

A012A000 0,25 h 23,72 5,93

A013A000 0,25 h 20,84 5,21

B0A5C000 8 u 0,88 7,04

B0D35000 0,002 m3 307,1 0,6142

B9V8U001 1 m 19,04 19,04

A%AUX001 0,015 % 11,14 0,1671

TOTAL PARTIDA …………………………………… 38,00

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

E9V32613 m ESGLAÓ DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT

A0122000 0,7 h 23,3 16,31

A0140000 0,35 h 19,47 6,8145

B05A2103 0,6405 kg 0,3 0,19215

B0711010 2,1105 kg 0,31 0,654255

B0FH7183 0,1649 m2 12,3 2,02827

B9V3D282 1,05 m 30,44 31,962

A%AUX001 0,015 % 23,1245 0,3468675

TOTAL PARTIDA …………………………………… 58,31

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color.

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004.

Peça de gres porcellànic premsat polit amb vora
motllurada, 2,5 a 3,3 peces/m, preu mitjà, per a l'estesa
de l'esglaó

Manobre

Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà,
grup BIa (UNE-EN 14411).

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm
de gruix, i 30 cm d'estesa.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i
estesa de vora motllurada, preu mitjà i 2,5 a 3,3 peces/m, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-
EN 13888).

Oficial 1a paleta

Oficial 1a fuster

Ajudant fuster

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau.

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm
d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1A1ELA5C m2 PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI

EAFA4A0C 0,258 u 831,93902 214,64027

EANV3683 0,258 u 27,633 7,129314

EC151D06 0,8 m2 73,5398 58,83184

TOTAL PARTIDA …………………………………… 280,60

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

1A1E4210 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

EAF1459C 1,111 u 259,0831 287,84132

EAN51231 1,111 u 13,806 15,338466

EC171324 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 336,93

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de 

TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm,
amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i una fixa i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6
mm de gruix amb butiral transparent.

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent i una fulla fixa, per a un
buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb
perfils de preu alt.

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat
de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
150x220 cm

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm,
amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil·lobatent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm.

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A1E5111 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

EAF1837D 0,556 u 317,87455 176,73825

EAN51532 0,556 u 24,316 13,519696

EAV7EK77 1,083 m2 78,53635 85,054867

EAVZ1F00 0,556 u 22,34941 12,426272

EAVZK000 1,389 m 6,68233 9,2817564

EC171324 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 330,77

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm.

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb 
perfils 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 C3 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm,
amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i
classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4
mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per
m2.

Comandament manual amb cinta per a persianes entre
150 i 180 cm d'amplària.

Guies d'alumini per a persianes enrotllables.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A1E5110 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

EAF1837C 0,556 u 298,66855 166,05971

EAN51531 0,556 u 19,116 10,628496

EC171324 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 210,44

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

1A1E2510 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

EAF12C9C 0,463 u 391,37115 181,20484

EAN51631 0,463 u 21,24 9,83412

EC171324 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 224,79

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm,
amb finestra d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm.

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x120 cm.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm,
amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i
classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4
mm.

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb 
perfils 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 C3 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A1E2511 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

EAF12C9D 0,463 u 417,01035 193,07579

EAN51632 0,463 u 26,44 12,24172

EAV7EK77 1,083 m2 78,53635 85,054867

EAVZ1G00 0,463 u 22,73941 10,528347

EAVZK000 1,157 m 6,68233 7,7314558

EC171324 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 342,38

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

Comandament manual amb cinta per a persianes entre
180 i 215 cm d'amplària.

Guies d'alumini per a persianes enrotllables.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm,
amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm, i
persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies.

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm.

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per
m2.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A1E5311 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

EAF1877D 0,397 u 418,844 166,28107

EAN51732 0,397 u 28,564 11,339908

EAV7EK77 1,083 m2 78,53635 85,054867

EAVZ1G00 0,397 u 22,73941 9,0275458

EAVZK000 0,992 m 6,68233 6,6288714

EC171324 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 312,08

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS DOTZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm.

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per
m2.

Comandament manual amb cinta per a persianes entre
180 i 215 cm d'amplària .

Guies d'alumini per a persianes enrotllables.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm,
amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i
classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4
mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb 
perfils 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 C3 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A1ED111 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

EAF5E59D 0,379 u 534,33995 202,51484

EAN52464 0,379 u 36,214 13,725106

EAV7EK77 1,045 m2 78,53635 82,070486

EAVZ1C00 0,379 u 20,52941 7,7806464

EAVZK000 1,705 m 6,68233 11,393373

EC171323 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 351,23

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Comandament manual amb cinta per a persianes entre
120 i 150 cm d'amplària.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm,
amb balconera d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4
mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm.

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per
m2.

Guies d'alumini per a persianes enrotllables.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A1ED210 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

EAF5E79C 0,303 u 602,30235 182,49761

EAN52563 0,303 u 33,522 10,157166

EC171323 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 226,40

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 150x220 cm.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm,
amb balconera d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4
mm.

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A1EF311 m2 BALCONERA CORREDISSA ALUMINI

EAF5J97D 0,253 u 692,30615 175,15346

EAN52664 0,253 u 41,65 10,53745

EAV7EK77 1,045 m2 78,53635 82,070486

EAVZ1F00 0,253 u 22,34941 5,6544007

EAVZK000 1,136 m 6,68233 7,5911269

EC171324 0,8 m2 42,1836 33,74688

TOTAL PARTIDA …………………………………… 314,75

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS CATORZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm,
amb balconera d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt
i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4
mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb 
perfils de preu 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 C3 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies.

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm.

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per
m2.

Comandament manual amb cinta per a persianes entre
150 i 180 cm d'amplària.

Guies d'alumini per a persianes enrotllables.

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A222331 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

E8AA2BC0 2 m2 13,08961 26,17922

EANA7175 0,714 u 23,21 16,57194

EAP27175 0,714 u 25,55775 18,248234

EAQD7276 0,714 u 85,22 60,84708

EAZ14196 6,714 m 2,82434 18,962619

TOTAL PARTIDA …………………………………… 140,81

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

1A222332 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

E8AA2BC0 2 m2 13,08961 26,17922

EANA7175 0,714 u 23,21 16,57194

EAP27175 0,714 u 25,55775 18,248234

EAQD7S86 0,714 u 178,5 127,449

EAZ14196 6,714 m 2,82434 18,962619

TOTAL PARTIDA …………………………………… 207,41

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de
sapel·li, d'una llum de bastiment aproximada de 70x205 cm, amb bastiment de
base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de llum de bastiment.

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-
fungicida i dues d'acabat.

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles
batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 205 cm alçària , de fusta de sapel·li ,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada.

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles
batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de
sapel·li, amb galzes per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205
cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-
fungicida i dues d'acabat.

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 205 cm alçària , de fusta de sapel·li ,
per a envernissar, amb galzes per a vidre i estructura
interior de fusta, col·locada.

Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A222333 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

E8AA2BC0 2 m2 13,08961 26,17922

EANA7175 0,714 u 23,21 16,57194

EAP27175 0,714 u 25,55775 18,248234

EAQD7286 0,714 u 89 63,546

EAZ14196 6,714 m 2,82434 18,962619

TOTAL PARTIDA …………………………………… 143,51

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

CENT QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de
sapel·li, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de
base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts
de fusta. m2 de llum de bastiment.

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-
fungicida i dues d'acabat.

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles
corredisses, amb fusta de sapel·li per a envernissar per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Fulla corredissa per a porta interior, de 35 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de sapel·li ,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada.

Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1A222334 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

E8AA2BC0 2 m2 13,08961 26,17922

EANA7175 0,714 u 23,21 16,57194

EAP27175 0,714 u 25,55775 18,248234

EAQD7S86 0,714 u 257,4 183,7836

EAZ14196 6,714 m 2,82434 18,962619

TOTAL PARTIDA …………………………………… 263,75

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

1ASAF1B2 u PORTA TALLAFOCS AMB AUTOMATISMES, COL·LOCADA

EASA71B2 1 u 231,91544 231,91544

EAWS1B30 1 u 57,17628 57,17628

TOTAL PARTIDA …………………………………… 289,09

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de
sapel·li, amb galzes per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de
120x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Envernissat de portes amb galzes per a vidres de fusta,
al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles
corredisses, amb fusta de sapel·li per a envernissar per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària.

Fulla corredissa per a porta interior, de 35 mm de gruix,
120 cm d'amplària i 205 cm alçària , de fusta de sapel·li
, per a envernissar, amb galzes per a vidre i estructura
interior de fusta, col·locada.

Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205
cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles
batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N,
24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons
la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural, col·locada.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per
a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada.

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles
batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força
de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió
d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EABGA9B2 m2 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

A012F000 0,25 h 23,67 5,9175

BABGA5B2 1 m2 97,98 97,98

BAZGC360 1 u 15,14 15,14

A%AUX001 0,025 % 5,9175 0,1479375

TOTAL PARTIDA …………………………………… 119,19

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS

Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb una
fulla batent.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
4000x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada.

Oficial 1a manyà

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 4000x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

ED111E11 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

A012J000 0,36 h Oficial 1a lampista 24,08 8,6688

A013J000 0,18 h Ajudant lampista 20,65 3,717

BD13219B 1,25 m 0,92 1,15

BDW3B100 1 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,69 0,69

BDY3B100 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01 0,01

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,3858 0,185787

TOTAL PARTIDA …………………………………… 14,42

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

ED111E21 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

A012J000 0,36 h Oficial 1a lampista 24,08 8,6688

A013J000 0,18 h Ajudant lampista 20,65 3,717

BD13229B 1,25 m 1,16 1,45

BDW3B200 1 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,75 0,75

BDY3B200 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01 0,01

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,3858 0,185787

TOTAL PARTIDA …………………………………… 14,78

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

ED111E71 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

A012J000 0,36 h Oficial 1a lampista 24,08 8,6688

A013J000 0,18 h Ajudant lampista 20,65 3,717

BD13279B 1,25 m 3,65 4,5625

BDW3B700 1 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56 5,56

BDY3B700 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08 0,08

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,3858 0,185787

TOTAL PARTIDA …………………………………… 22,77

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

ED7FR101 m

A0122000 0,1 h Oficial 1a paleta 23,3 2,33

A0127000 0,15 h Oficial 1a col·locador 23,3 3,495

A0137000 0,15 h Ajudant col·locador 20,68 3,102

A0140000 0,1 h Manobre 19,47 1,947

B0310500 0,1554 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 2,916858

BD7FR101 1,2 m 3,9 4,68

BDW3B600 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 4,86 1,6038

BDY3B600 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,06 0,06

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,874 0,16311

TOTAL PARTIDA …………………………………… 20,30

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

ED7FR111 m

A0122000 0,1 h Oficial 1a paleta 23,3 2,33

A0127000 0,15 h Oficial 1a col·locador 23,3 3,495

A0137000 0,15 h Ajudant col·locador 20,68 3,102

A0140000 0,1 h Manobre 19,47 1,947

B0310500 0,1554 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 2,916858

BD7FR110 1,2 m 4,3 5,16

BDW3B700 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56 1,8348

BDY3B700 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08 0,08

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,874 0,16311

TOTAL PARTIDA …………………………………… 21,03

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 90 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 90 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE 

PRESSIÓ, SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE 

PRESSIÓ, SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

ED7FR211 m

A0122000 0,1 h Oficial 1a paleta 23,3 2,33

A0127000 0,15 h Oficial 1a col·locador 23,3 3,495

A0137000 0,15 h Ajudant col·locador 20,68 3,102

A0140000 0,1 h Manobre 19,47 1,947

B0310500 0,1554 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 2,916858

BD7FR210 1,2 m 4,9 5,88

BDW3B800 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,77 2,5641

BDY3B800 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12 0,12

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,874 0,16311

TOTAL PARTIDA …………………………………… 22,52

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

ED7FR311 m

A0122000 0,1 h Oficial 1a paleta 23,3 2,33

A0127000 0,2 h Oficial 1a col·locador 23,3 4,66

A0137000 0,2 h Ajudant col·locador 20,68 4,136

A0140000 0,1 h Manobre 19,47 1,947

B0310500 0,1712 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 3,213424

BD7FR310 1,2 m 6,72 8,064

BDW3B900 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11 5,6463

BDY3B900 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26 0,26

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,073 0,196095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 30,45

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE 

PRESSIÓ, SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE 

PRESSIÓ, SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

ED15E671 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

A0127000 0,36 h Oficial 1a col·locador 23,3 8,388

A0137000 0,18 h Ajudant col·locador 20,68 3,7224

BD13267B 1,4 m 2,63 3,682

BD1Z2200 0,67 u 1,19 0,7973

BDW3B600 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,84 0,9372

BDY3B600 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04 0,04

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,1104 0,181656

TOTAL PARTIDA …………………………………… 17,75

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ED15E771 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

A0127000 0,36 h Oficial 1a col·locador 23,3 8,388

A0137000 0,18 h Ajudant col·locador 20,68 3,7224

BD13277B 1,4 m 3,47 4,858

BD1Z2200 0,67 u 1,19 0,7973

BDW3B700 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56 1,8348

BDY3B700 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08 0,08

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,1104 0,181656

TOTAL PARTIDA …………………………………… 19,86

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar.

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de
llargària 3 m, per a encolar.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

ED15E871 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

A0127000 0,38 h Oficial 1a col·locador 23,3 8,854

A0137000 0,19 h Ajudant col·locador 20,68 3,9292

BD13287B 1,4 m 3,96 5,544

BD1Z2300 0,67 u 2,28 1,5276

BDW3B800 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,77 2,5641

BDY3B800 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12 0,12

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,7832 0,191748

TOTAL PARTIDA …………………………………… 22,73

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

ED51QJZ1 u BONERA, COL·LOCADA

A0122000 0,5 h Oficial 1a paleta 23,3 11,65

A0140000 0,25 h Manobre 19,47 4,8675

B5ZZJLPT 4 u 0,26 1,04

BD515JZ1 1 u 23,96 23,96

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,5175 0,2477625

TOTAL PARTIDA …………………………………… 41,77

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques.

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm.

Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl·lica.

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar.

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

ED5FC174 m CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, COL·LOCAT

A012N000 0,28 h Oficial 1a d'obra pública 23,3 6,524

A0140000 0,42 h Manobre 19,47 8,1774

B064300C 0,0627 m3 57,38 3,597726

BD5FC174 1,05 m 37,12 38,976

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,7014 0,220521

TOTAL PARTIDA …………………………………… 57,50

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

ED15J871 m CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

A0127000 0,3 h Oficial 1a col·locador 23,3 6,99

A0137000 0,15 h Ajudant col·locador 20,68 3,102

BD13287B 1,4 m 3,96 5,544

BD1Z2300 0,67 u 2,28 1,5276

BDW3B800 0,33 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,77 2,5641

BDY3B800 1 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12 0,12

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,092 0,15138

TOTAL PARTIDA …………………………………… 20,00

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100
mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix.

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm.

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a
la canal.

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides.

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

1E22G064 u INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ PER A INTERIOR D'HABITATGE

EE2224KJ 1 u 3.232,00 3.232,00

EE42H4S2 1 m 6,8963 6,8963

EEU11113 2 u 15,72434 31,44868

EEV21112 3 u 63,89181 191,67543

EF5343B7 378 m 8,76604 3313,5631

EF5353B7 54 m 9,70795 524,2293

EF5373B7 126 m 10,60487 1336,2136

EF5383B7 18 m 11,54934 207,88812

EG222711 6 m 1,00405 6,0243

EG322124 26 m 0,99721 25,92746

EN314427 2 u 17,97618 35,95236

EY011321 594 m 3,53773 2101,4116

EY021311 72 u 6,75786 486,56592

TOTAL PARTIDA …………………………………… 11.499,80

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

ONZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIM

Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 500 m2 caldera
de gas de condensació de gas natural, i ajudes de ram de paleta, (no inclou
radiadors i valvuleria).

Caldera de gas natural de condensació, de 35 kW de
potència calorífica, per a calefacció i aigua calenta
sanitària instantània, mural, model ISOMAX CONDENS
F-35 de Saunier Duval.

Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits,
muntat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8" de diàmetre, roscat.

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de
5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà,
muntat superficialment.

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat.

Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1.

Formació d'encast per petits elements a paret de maó
foradat,amb mitjans manuals,collat amb guix B1.

Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat.

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat.

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
al impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Cable amb conductor de coure 450/750V de tensió
assignada, H07V-R, unipolar,de secció 1x1,5mm2, amb
aïllament PVC, col·locat en tub.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EE364581 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 0,5 h Oficial 1a calefactor 24,08 12,04

A013G000 0,5 h Ajudant calefactor 20,65 10,325

BE364580 1 u 49,4 49,4

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,365 0,335475

TOTAL PARTIDA …………………………………… 102,91

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EE3665B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 0,8 h Oficial 1a calefactor 24,08 19,264

A013G000 0,8 h Ajudant calefactor 20,65 16,52

BE3665B0 1 u 74,1 74,1

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 35,784 0,53676

TOTAL PARTIDA …………………………………… 141,23

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Radiador d'alumini de 6 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 6 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Radiador d'alumini de 4 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Radiador d'alumini de 4 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EE3675B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 0,8 h Oficial 1a calefactor 24,08 19,264

A013G000 0,8 h Ajudant calefactor 20,65 16,52

BE3665B0 1 u 86,45 86,45

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 35,784 0,53676

TOTAL PARTIDA …………………………………… 153,58

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

 CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EE3685B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 0,8 h Oficial 1a calefactor 24,08 19,264

A013G000 0,8 h Ajudant calefactor 20,65 16,52

BE3685B0 1 u 98,8 98,8

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 35,784 0,53676

TOTAL PARTIDA …………………………………… 165,93

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Radiador d'alumini de 7 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Radiador d'alumini de 8 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 8 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Radiador d'alumini de 7 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EE3695B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 0,9 h Oficial 1a calefactor 24,08 21,672

A013G000 0,9 h Ajudant calefactor 20,65 18,585

BE3695B0 1 u 111,15 111,15

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 40,257 0,603855

TOTAL PARTIDA …………………………………… 182,82

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

EE36A5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 0,9 h Oficial 1a calefactor 24,08 21,672

A013G000 0,9 h Ajudant calefactor 20,65 18,585

BE36A5B0 1 u 123,5 123,5

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 40,257 0,603855

TOTAL PARTIDA …………………………………… 195,17

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

Radiador d'alumini de 10 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 10 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Radiador d'alumini de 9 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 9 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EE36C5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE36C5B0 1 u 148,2 148,2

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 224,41

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EE36D5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE36D5B0 1 u 160,55 160,55

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 236,76

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Radiador d'alumini de 12 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Radiador d'alumini de 13 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 13 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Radiador d'alumini de 12 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EE36E5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE36E5B0 1 u 172,9 172,9

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 249,11

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EE36E5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE36E5D0 1 u 232,4 232,4

BEW31400 2 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar. 0,51 1,02

EEZ51110 1 u 29,79 29,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 308,61

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EE36A5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 0,9 h Oficial 1a calefactor 24,08 21,672

A013G000 0,9 h Ajudant calefactor 20,65 18,585

BE36A5D0 1 u 333 333

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 40,257 0,603855

TOTAL PARTIDA …………………………………… 373,86

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Radiador d'alumini de 5 elements model TV-1800 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim, amb suport per anar encastat i amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-80 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-80 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.

Radiador d'alumini de 5 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim.

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
monotubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EE36C5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE36C5D0 1 u 401 401

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 446,40

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EE36F5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

A012G000 1,1 h Oficial 1a calefactor 24,08 26,488

A013G000 1,1 h Ajudant calefactor 20,65 22,715

BE36F5D0 1 u 467 467

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 49,203 0,738045

TOTAL PARTIDA …………………………………… 516,94

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS SETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EE39T541 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE39T541 1 u 147 147

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 192,40

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Radiador d'alumini de 7 elements model TV-1800 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim, amb suport per anar encastat i amb valvuleria.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 800, segons UNE-EN 442-1,
mural, col·locat.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 800,
segons UNE-EN 442-1

Radiador d'alumini de 6 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.

Radiador d'alumini de 6 elements model TV-1800 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim, amb suport per anar encastat i amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 7 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb
valvuleria.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EE39T582 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE39T582 1 u 183 183

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 228,40

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EE39T741 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

A012G000 1 h Oficial 1a calefactor 24,08 24,08

A013G000 1 h Ajudant calefactor 20,65 20,65

BE39T741 1 u 155 155

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,73 0,67095

TOTAL PARTIDA …………………………………… 200,40

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 1200,
segons UNE-EN 442-1

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-60 - 800, segons UNE-EN 442-1,
mural, col·locat.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-60 - 800,
segons UNE-EN 442-1

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 1200, segons UNE-EN 442-1,
mural, col·locat.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 11 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G22A300 u INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'HABITATGE

EG134801 2 u 23,0909 46,1818

EG151D11 10 u 15,88859 158,8859

EG161611 20 u 18,07456 361,4912

EG222711 475 m 1,00405 476,92375

EG222811 60 m 1,06525 63,915

EG222911 7 m 1,19785 8,38495

EG322124 655 m 0,99721 653,17255

EG322134 487 m 1,19101 580,02187

EG322144 174 m 1,47661 256,93014

EG322154 96 m 2,98904 286,94784

EG41149H 1 u 45,08019 45,08019

u

EG415A99 2 u 19,82019 39,64038
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 500 m2 amb grau d'electrificació elevat i
12 circuits, i ajudes de ram de paleta.

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i
encastada.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat .

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció
1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub.

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub.

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub.

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub.

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EG415A9B 8 u 20,00019 160,00152

EG415A9C 1 u 20,28019 20,28019

EG415A9D 3 u 20,51019 61,53057

EG42129D 3 u 35,99637 107,98911

EG482145 1 u 141,09019 141,09019

EG611021 87 u 1,97802 172,08774

EG612021 33 u 2,54802 84,08466

EG613021 3 u 3,31802 9,95406

EG621193 29 u 10,22383 296,49107

EG621G93 68 u 10,44383 710,18044

EG621J93 22 u 14,17383 311,82426

EG631153 92 u 10,41383 958,07236

EG631EA3 2 u 13,23383 26,46766

EG641177 1 u 12,47383 12,47383

EG671113 87 u 3,75859 326,99733

EG671123 33 u 5,52859 182,44347

EG671133 3 u 7,71859 23,15577

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt,
encastada

Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu
alt, col·locat
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EGA12522 1 u 19,59181 19,59181

EY011322 534 m 4,01476 2143,8818

EY01132A 120 m 3,50297 420,3564

EY021312 72 u 7,94084 571,74048

EY02131A 58 u 6,79636 394,18888

TOTAL PARTIDA …………………………………… 10.132,46

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

DEU MIL CENT TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1J41G000 u INSTAL·LACIÓ INTERIOR PARTICULAR D'HABITATGE

EF5293B2 24 m 11,74291 281,82984

EF5293B7 36 m 12,95585 466,4106

EF5343B2 12 m 7,96741 95,60892

EF5343B7 100 m 8,76604 876,604

EF5383B7 148 m 11,54934 1709,3023

EJ2Z4125 8 u 23,72434 189,79472

EJ2Z4127 16 u 26,18434 418,94944

EN313427 8 u 17,08618 136,68944

EN315427 4 u 21,46618 85,86472

EY011321 284 m 3,53773 1004,7153

TOTAL PARTIDA …………………………………… 5.265,77

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8", de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub.

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1.

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat.

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat.

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 3/8" i entrada de 3/8".

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2".

Instal·lació de lampisteria interior d'un habitatge de 500 m2 de superfície, i
ajudes de ram de paleta.

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment.

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat encastat.

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.



       PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 145       

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ11Q412 u BANYERA AMB HIDROMASATGE, COL.LOCADA

A0122000 0,75 h Oficial 1a paleta 23,3 17,475

A012H000 0,2 h Oficial 1a electricista 24,08 4,816

A0140000 0,375 h Manobre 19,47 7,30125

BJ11Q410 1 u 853,9 853,9

BJ1ZP000 4 u Suport regulable per a banyeres 7,22 28,88

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,59225 0,7398063

TOTAL PARTIDA …………………………………… 913,11

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS TRETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EJ12L6CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

A0122000 0,4 h Oficial 1a paleta 23,3 9,32

A0140000 0,2 h Manobre 19,47 3,894

BJ12L6C3 1 u 116,02 116,02

D0701641 0,0021 m3 78,9289 0,1657507

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,214 0,33035

TOTAL PARTIDA …………………………………… 129,73

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

EJ12L8CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

A0122000 0,4 h Oficial 1a paleta 23,3 9,32

A0140000 0,2 h Manobre 19,47 3,894

BJ12L8C3 1 u 116,02 116,02

D0701641 0,0021 m3 78,9289 0,1657507

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,214 0,33035

TOTAL PARTIDA …………………………………… 129,73

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x850 mm, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de
1200x850 mm, de color blanc, preu alt.

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.

Banyera angular de material acrílic amb 6 jets d'aigua i aire-venturi
d'hidromasatge, de 1400x1400 mm, de color blanc, per a revestir, col·locada
sobre suports regulables.

Banyera angular de material acrílic amb 6 jets d'aigua i
aire-venturi d'hidromasatge, de 1400x1400 mm, de
color blanc, per a revestir.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de
1200x700 mm, de color blanc, preu alt.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ12L7HQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

A0122000 0,4 h Oficial 1a paleta 23,3 9,32

A0140000 0,2 h Manobre 19,47 3,894

BJ12L7H3 1 u 210,01 210,01

D0701641 0,0021 m3 78,9289 0,1657507

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,214 0,33035

TOTAL PARTIDA …………………………………… 223,72

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EJ13B61L u LAVABO, COL·LOCAT

A012J000 0,3 h Oficial 1a lampista 24,08 7,224

A013J000 0,075 h Ajudant lampista 20,65 1,54875

B7J50010 0,025 dm3 14,86 0,3715

BJ13B61L 1 u 112,51 112,51

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,77275 0,2193188

TOTAL PARTIDA …………………………………… 121,87

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EJ13B71L u LAVABO, COL·LOCAT

A012J000 0,4 h Oficial 1a lampista 24,08 9,632

A013J000 0,1 h Ajudant lampista 20,65 2,065

B7J50010 0,025 dm3 14,86 0,3715

BJ13B71L 1 u 123,54 123,54

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,697 0,292425

TOTAL PARTIDA …………………………………… 135,90

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble.

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de
1800x800 mm, de color blanc, preu alt.

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de
color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ14BB12 u INODOR, COL·LOCAT

A0122000 0,5 h Oficial 1a paleta 23,3 11,65

A012J000 1,25 h Oficial 1a lampista 24,08 30,1

A013J000 0,34 h Ajudant lampista 20,65 7,021

A0140000 0,25 h Manobre 19,47 4,8675

BJ14BB12 1 u 238,01 238,01

BJ1ZS000 0,245 kg 7,8 1,911

D0701641 0,0021 m3 78,9289 0,1657507

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 53,6385 1,3409625

TOTAL PARTIDA …………………………………… 295,07

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

EJ18LFAL u AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

A012J000 0,45 h Oficial 1a lampista 24,08 10,836

A013J000 0,112 h Ajudant lampista 20,65 2,3128

B7J50010 0,035 dm3 14,86 0,5201

BJ18LFA1 1 u 65,61 65,61

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,1488 0,32872

TOTAL PARTIDA …………………………………… 79,61

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació.

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu
alt.

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques.

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada
sobre moble.

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent.

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu superior.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ19D51P u SAFAREIG, COL·LOCAT

A012J000 0,5 h Oficial 1a lampista 24,08 12,04

A013J000 0,125 h Ajudant lampista 20,65 2,58125

B7J50010 0,04 dm3 14,86 0,5944

BJ19D512 1 u 220,49 220,49

A%AUX001 0,025 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,62125 0,3655313

TOTAL PARTIDA …………………………………… 236,07

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

EJ21312A u AIXETA PER A BANYERA/DUTXA, COL·LOCADA

A012J000 0,4 h Oficial 1a lampista 24,08 9,632

A013J000 0,1 h Ajudant lampista 20,65 2,065

BJ21312A 1 u 158,02 158,02

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,697 0,175455

TOTAL PARTIDA …………………………………… 169,89

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EJ22612A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA

A012J000 0,4 h Oficial 1a lampista 24,08 9,632

A013J000 0,1 h Ajudant lampista 20,65 2,065

BJ22612A 1 u 92,82 92,82

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,697 0,175455

TOTAL PARTIDA …………………………………… 104,69

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil de
35 a 50 l, color blanc, preu alt, col·locat sobre moble.

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent.

Safareig de gres amb acabat esmaltat brillant amb
sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l, de
color blanc, preu alt.

Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural, muntada
superficialment, amb broc i aixetes d'alimentació, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2".

Aixeta de classe mescladora termostàtica per a
banyera/dutxa mural, per a muntar superficialment amb
broc i aixetes d'alimentació, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2".

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de
telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2".

Aixeta monocomandament, mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2".
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ23512A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA

A012J000 0,6 h Oficial 1a lampista 24,08 14,448

A013J000 0,15 h Ajudant lampista 20,65 3,0975

BJ23512A 1 u 112,79 112,79

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,5455 0,2631825

TOTAL PARTIDA …………………………………… 130,60

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

EJ285AEG u AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

A012J000 0,6 h Oficial 1a lampista 24,08 14,448

A013J000 0,15 h Ajudant lampista 20,65 3,0975

BJ285AEG 1 u 261,24 261,24

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,5455 0,2631825

TOTAL PARTIDA …………………………………… 279,05

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

EJ29A123 u AIXETA PER A SAFAREIG, COL·LOCADA

A012J000 0,4 h Oficial 1a lampista 24,08 9,632

A013J000 0,1 h Ajudant lampista 20,65 2,065

BJ29A123 1 u 48,35 48,35

A%AUX001 0,015 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,697 0,175455

TOTAL PARTIDA …………………………………… 60,22

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2".

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 3/4".

Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2".

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer
inoxidable preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets.

Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per
a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
d'acer inoxidable preu alt, amb dutxa extraïble, amb
dues entrades de maniguets.

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 3/4".
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIONS D'AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

1P141233 u PRESA DE SENYAL DE TV, AMB LÍNIA

EG161611 0,5 u 18,07456 9,03728

EG225711 6 m 1,15705 6,9423

EG611021 1 u 1,97802 1,97802

EG671113 1 u 3,75859 3,75859

EP141233 1 u 18,3167 18,3167

EP151006 6 m 1,17497 7,04982

TOTAL PARTIDA …………………………………… 47,08

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb
tapa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, conductor coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada.

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.

Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub.

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia,
de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1P531113 u PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA, AMB LÍNIA

EG161611 0,5 u 18,07456 9,03728

EG225711 8 m 1,15705 9,2564

EG611021 1 u 1,97802 1,97802

EG671113 1 u 3,75859 3,75859

EP271B03 8 m 6,97532 55,80256

EP531113 1 u 13,4803 13,4803

TOTAL PARTIDA …………………………………… 93,31

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EP2AU010 u PORTERS ELECTRÒNICS, COL·LOCATS

A012M000 3 h 24,08 72,24

A013M000 3 h 20,68 62,04

BP2AU010 1 u 242,94 242,94

A%AUX001 0,015 % 134,28 2,0142

TOTAL PARTIDA …………………………………… 379,23

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, cinc
telèfons terminal interiors, font alimentació i obreportes automàtic, instal·lat.

Oficial 1a muntador

Ajudant muntador

Conjunt porter electrònic amb placa exterior
antivandàlica i polsador, cinc telèfons terminal interiors,
font alimentació i obreportes automàtic.

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub.

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada.

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple,
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada,
amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, amb tub flexible
corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a
intercomunicador.

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 14 EQUIPAMENTS

EQ7117E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

A012A000 0,45 h 22,76 10,242

A013A000 0,15 h 20 3

BQ7117E4 1 u 205,63 205,63

BQ7124A1 0,714 m 16,16 11,53824

A%AUX001 0,015 % 13,242 0,19863

TOTAL PARTIDA …………………………………… 230,61

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EQ7117D4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

A012A000 0,55 h 22,76 12,518

A013A000 0,18 h 20 3,6

BQ7117D4 1 u 217,14 217,14

BQ7124A1 0,714 m 16,16 11,53824

A%AUX001 0,015 % 16,118 0,24177

TOTAL PARTIDA …………………………………… 245,04

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb 4 calaixos de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Oficial 1a fuster

Ajudant fuster

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600
mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos de DM lacat,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb 2 cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Oficial 1a fuster

Ajudant fuster

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600
mm i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers de DM lacat,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EQ7118E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

A012A000 0,45 h 22,76 10,242

A013A000 0,15 h 20 3

BQ7118E4 1 u 212,55 212,55

BQ7124A1 0,816 m 16,16 13,18656

A%AUX001 0,015 % 13,242 0,19863

TOTAL PARTIDA …………………………………… 239,18

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EQ7118C4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

A012A000 0,5 h 22,76 11,38

A013A000 0,16 h 20 3,2

BQ7118C4 1 u 217,65 217,65

BQ7124A1 0,816 m 16,16 13,18656

A%AUX001 0,015 % 14,58 0,2187

TOTAL PARTIDA …………………………………… 245,64

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de 

DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb 2 cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Oficial 1a fuster

Ajudant fuster

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600
mm i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers de DM lacat,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges.

Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de
PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Oficial 1a fuster

Ajudant fuster

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600
mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de
DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges.

Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EQ7128B4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

A012A000 0,4 h 22,76 9,104

A013A000 0,13 h 20 2,6

BQ7128B4 1 u 178,54 178,54

BQ7124A1 0,816 m 16,16 13,18656

A%AUX001 0,015 % 11,704 0,17556

TOTAL PARTIDA …………………………………… 203,61

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EQ712A43 u MÒDUL COLUMNA DE MOBLE DE CUINA, COL·LOCAT

A012A000 0,7 h 22,76 15,932

A013A000 0,23 h 20 4,6

BQ712A43 1 u 337,12 337,12

BQ7124A1 0,6 m 16,16 9,696

A%AUX001 0,015 % 20,532 0,30798

TOTAL PARTIDA …………………………………… 367,66

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de 

TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EQ5AU010 m TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT

A012M000 0,4 h 23,11 9,244

BQ5AU010 1,02 m 79,17 80,7534

A%AUX001 0,015 % 9,244 0,13866

TOTAL PARTIDA …………………………………… 90,14

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols.

Oficial 1a muntador

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada
amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats.

Ajudant fuster

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers, de
DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges.

Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb porta de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Oficial 1a fuster

Ajudant fuster

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600
mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2
prestatges i 2 cassolers, de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Oficial 1a fuster
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EQ5AU011 m TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT

A012M000 0,45 h 23,11 10,3995

BQ5AU010 1,02 m 105,56 107,6712

A%AUX001 0,015 % 10,3995 0,1559925

TOTAL PARTIDA …………………………………… 118,23

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

EQ5AU201 u PLACA DE COCCIÓ

A012M000 1,5 h 23,11 34,665

BQ5AU200 1 u 345,55 345,55

A%AUX001 0,015 % 34,665 0,519975

TOTAL PARTIDA …………………………………… 380,73

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

TRES-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

EQ5AU301 u FORN ELÈCTRIC

A012M000 1,5 h 23,11 34,665

BQ5AU300 1 u 595 595

A%AUX001 0,015 % 34,665 0,519975

TOTAL PARTIDA …………………………………… 630,18

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EQ5AU401 u MICROONES ELÈCTRIC

A012M000 1 h 23,11 23,11

BQ5AU400 1 u 325 325

A%AUX001 0,015 % 23,11 0,34665

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada
amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 80 cm
d'amplada, amb cantells bisellats.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 80 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols.

Oficial 1a muntador

Placa de coció a gas de 5 focs de 70 cm d'acer inoxidable, graella de ferro
colat, model SRV576GH5 de Smeg, col·locat.

Oficial 1a muntador

Placa de coció a gas de 5 focs de 70 cm d'acer
inoxidable, graella de ferro colat, model SRV576GH5 de
Smeg.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Forn elèctric mutifunció turbo, amb 10 versions de funcionament, funció de
neteja Teka Hydroclean, comandaments ocults, capacitat 56 litres, d'acer
inoxidable, model HL 870 de Teka, col·locat.

Oficial 1a muntador

Forn elèctric mutifunció turbo, amb 10 versions de
funcionament, funció de neteja Teka Hydroclean,
comandaments ocults, capacitat 56 litres, d'acer
inoxidable, model HL 870 de Teka.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.

Microones d'acer inoxidable, panell de comandaments mecànic, grill simultani
1000W, cinc nivells de potència 800W, capacitat 18 litres, model MWL 20BI de
Teka, col·locat.

Oficial 1a muntador

Microones d'acer inoxidable, panell de comandaments
mecànic, grill simultani 1000W, cinc nivells de potència
800W, capacitat 18 litres, model MWL 20BI de Teka.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA …………………………………… 348,46

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EQ5AU01 u CAMPANA DECORATIVA ILLA

A012M000 2 h 23,11 46,22

BQ5AU500 1 u 595 595

A%AUX001 0,015 % 46,22 0,6933

TOTAL PARTIDA …………………………………… 641,91

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de

SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Campana decorativa d'illa, amb comandaments electrònics retroil·luminats, tres
velocitats + intensiva, programador de temps d'aspiració, motor blindat de doble
turbina, capacitat d'extracció mín. 240m3/h - màx. 780m3/h, model DG2 ISLA
de Teka, col·locat.

Oficial 1a muntador

Campana decorativa d'illa, amb comandaments
electrònics retroil·luminats, tres velocitats + intensiva,
programador de temps d'aspiració, motor blindat de
doble turbina, capacitat d'extracció mín. 240m3/h - màx.
780m3/h, model DG2 ISLA de Teka.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPÍTOL 15 URBANITZACIÓ

F612AA1J m3 PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA

A012N000 6 h 22,36 134,16

A0140000 3 h 18,68 56,04

B0F1D2A1 238,004 u 0,18 42,84063

D070A8B1 0,1334 m3 126,10432 16,822316

A%AUX001 0,025 % 190,2 4,755

TOTAL PARTIDA …………………………………… 254,62

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de 

DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E612BR1L m2 PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA

A0122000 0,7 h 22,36 15,652

A0140000 0,35 h 18,68 6,538

B0F1D2A1 31,2 u 0,18 5,616

D070A8B1 0,0216 m3 126,10432 2,7238533

A%AUX001 0,025 % 22,19 0,55475

TOTAL PARTIDA …………………………………… 31,08

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1.

Oficial 1a d'obra pública.

Manobre

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm
per a revestir, amb morter mixt 1:0,5:4, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada
3 m.

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.

Oficial 1a paleta

Manobre
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

F6A15603 m REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT

A012M000 0,19 h 23,11 4,3909

A013M000 0,19 h 19,85 3,7715

B0A218SS 1,5 m2 1,83 2,745

B6AZ32E2 0,34 u 8,83 3,0022

B6AZA2E2 0,067 u 30,91 2,07097

A%AUX001 0,015 % 8,1624 0,122436

TOTAL PARTIDA …………………………………… 16,10

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

F6A2U010 m TANQUES AMB PLANXES METÀL·LIQUES, COL·LOCADES

A012M000 0,1 h 23,11 2,311

A012N000 0,1 h 22,36 2,236

A013M000 0,1 h 19,85 1,985

B0CHLB0B 0,815 m2 11,01 8,97315

B44Z5026 15 kg 1,82 27,3

A%AUX001 0,015 % 6,532 0,09798

TOTAL PARTIDA …………………………………… 42,90

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Oficial 1a d'obra pública

Tanca de 0,80 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat,
ancorada a fonament o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de
0,8 mm de gruix.

Oficial 1a muntador

Ajudant muntador

Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 0,8 mm de
gruix.

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm.

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines
i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars.

Oficial 1a muntador

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m, amb platina.

Ajudant muntador
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E9DCAP3B m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

A0127000 0,5 h 23,3 11,65

A0137000 0,2 h 20,68 4,136

A0140000 0,03 h 19,47 0,5841

B05A2203 0,8 kg 1,425 1,14

B0711020 0,68 kg 7,0035 4,76238

B0FH6173 1,02 m2 15,32 15,6264

A%AUX001 0,015 % 16,3701 0,2455515

TOTAL PARTIDA …………………………………… 38,14

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

ER3P9264 m3 APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA

A012P000 0,9 h 27,67 24,903

A013P000 0,9 h 24,56 22,104

B0332601 1,818 t 51,22 93,11796

A%AUX001 0,015 % 47,007 0,705105

TOTAL PARTIDA …………………………………… 140,83

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

Oficial 1a jardiner

Ajudant jardiner

Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411).

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004.

Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Oficial 1a col·locador

Manobre

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color.

Ajudant col·locador
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

1R431150 m2

ER4HH4H1 0,55 u 3 1,65

ER4HH6H1 0,55 u 3 1,65

ER4HHAH1 0,55 u 3 1,65

ER4HHGH1 0,55 u 3 1,65

ER4HHKH1 0,55 u 2 1,1

ER6B1102 14 u 0,29118 4,07652

TOTAL PARTIDA …………………………………… 11,78

Puja al preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Subministrament de Sedum rupestre ssp. reflexum en
alvèol hortícola de 40 cm3

Subministrament de Sedum sediforme en alvèol
hortícola de 40 cm3

Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat sense pendent
ni obstàcles, i amb primer reg.

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de plantes del
gènere Sedum, subministrades en alvèol, considerant una densitat de plantació
de 14 u/m2 i primer reg.

Subministrament de Sedum dasyphyllum en alvèol
hortícola de 40 cm3.

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES PER A COBERTES 

ENJARDINADES

Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de
40 cm3.

Subministrament de Sedum album en alvèol hortícola
de 40 cm3.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

1G22A300 m³ ENDERROC D'EDIFICACIONS

Garatge 1 29,15 2,8 81,62

81,62

K2153501 m² ENDERROC I DESMUNTATGE DE COBERTES

Altell 1 12,5 3,05 38,125

Planta baixa 1 1,6 9,45 15,12

53,25

K2153C01 m² ENDERROC I DESMUNTATGE DE COBERTES

Altell 1 12,5 3,05 38,125

Planta baixa 1 1,6 9,45 15,12

53,25

K2144F00 m² ENDERROC DE SOSTRE

Altell 1 12,5 3,05 38,125

Planta baixa 1 1,6 9,45 15,12

53,25

K2144A00 m² ENDERROC DE SOSTRE

Taller 1 9,5 3,05 28,975

Sostre planta -1 1 5,47 10,75 58,8025

1 4,66 4,85 22,601

1 4,9 3,8 18,62

1 3,4 1,7 5,78

134,78

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Enderroc de petita edificació d'obra de fàbrica, de fins a 100 m3 de volum aparent, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K2164671 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Altell 2 2,65 2,90 15,37

1 2,70 1,50 4,05

1 7,20 2,50 18,00

finestra -2 1,20 1,10 -2,64

finestra -1 0,80 0,80 -0,64

Taller 1 2,80 2,40 6,72

finestra -2 1,10 1,35 -2,97

1 4,80 3,40 16,32

porta -1 0,82 2,00 -1,64

1 1,65 3,35 5,53

Planta baixa 1 9,15 2,80 25,62

finestra -2 1,85 1,10 -4,07

porta -1 1,15 2,10 -2,42

1 1,00 2,10 2,10

1 1,10 2,20 2,42

1 0,30 2,20 0,66

1 0,90 2,20 1,98

1 0,75 2,20 1,65

Planta -1 1 13,00 2,50 32,50

finestra -1 1,16 1,00 -1,16

porta -2 0,80 2,10 -3,36

1 20,00 2,50 50,00

porta -1 2,00 2,00 -4,00

finestra -3 1,21 1,10 -3,99

1 0,70 2,10 1,47

2 0,50 1,10 1,10

158,60

K2161511 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Taller 1 1,70 2,40 4,08

1 4,75 2,40 11,40

porta -2 0,70 2,00 -2,80

Planta baixa 1 13,65 2,50 34,13

porta -4 0,75 2,10 -6,30

Planta -1 1 20,46 2,50 51,15
porta -4 0,7 2,1 -5,88

85,78

K21A3011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

Taller 4 4

Planta baixa 5 5

Planta -1 7 7
16,00

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K21A1011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

Altell 3 3

Taller 3 3

Planta baixa 9 9

Planta -1 6 6
21,00

K21A2011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

Taller 1 1

Planta baixa 1 1

Planta -1 1 1
3,00

K21E1C11 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

Planta -1 1 1
1,00

K21G1011 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

Planta baixa 1 1

Planta -1 1 1
2,00

K21G2011 m ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS

Altell 1 15,00 15,00

Taller 1 25,00 25,00

Planta baixa 1 50,00 50,00

Planta -1 1 60,00 60,00
150,00

K21JG111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

Planta baixa 1 1,00

Planta -1 1 1,00
2,00

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K21JF111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

Taller 1 1,00

Planta baixa 1 1,00

Planta -1 1 1,00
3,00

K21JC111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

Taller 1 1,00

Planta -1 1 1,00
2,00

K21JB111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

Taller 1 1,00

Planta baixa 1 1,00

Planta -1 1 1,00
3,00

K21JD111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

Taller 1 1,00

Planta baixa 1 1,00

Planta -1 1 1,00
3,00

K21JD111 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

Planta baixa 1 1,00

Planta -1 1 1,00
2,00

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris 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.

Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K2R542A5 m3 TRANSPORT DE RESIDUS

Garatge 1 15,00 15,00

Teules 1 53,25 0,05 2,66
Làmina 1 53,25 0,02 1,07
Sostre fusta 1 53,25 0,25 13,31
Sostre formigó 1 134,78 0,30 40,43
Tancaments 1 158,60 0,15 23,79
Tancaments 1 85,78 0,05 4,29
Portes 16 0,75 2,00 0,50 12,00
Finestres 21 1,20 1,20 0,07 2,12
Balconeres 3 1,50 2,10 0,07 0,66
Calefacció 1 1,00 1,00
Instal·lació elèctrica 1 0,20 0,20
Sanitaris 11 0,25 2,75

Instal·lació d'aigua 1 0,20 0,20
119,48

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

E22113C2 m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

Parcel·la 1 1.718,50 1718,50

Casa -1 274,26 -274,26
1444,24

E21R1165 u TALA CONTROLADA

Parcel·la 23 23,00
23,00

E222142A m3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU

Garatge 1 19,30 0,60 0,65 7,53

Planta baixa 1 32,86 0,60 0,65 12,82

Planta -2 1 22,27 0,60 0,65 8,69
29,03

E2251777 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE

Replà piscina 1 13,00 25,00 325,00

Replà planta -2 1 1,30 1,80 2,34

Garatge 1 4,15 8,10 33,62
360,96

E2213422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

Replà piscina 1 47,00 1,10 51,70

Replà planta -2 1 29,60 0,80 23,68
75,38

E2215422 m3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI

Planta -2 1 45,00 2,00 90,00
90,00

E24120A5 m3 TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

Terraplenat 1 360,96 360,96

Rebaix -1 75,38 -75,38

Buidat soterrani -1 90,00 -90,00
195,58

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió.

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km).

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 100% del PN.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 03 FONAMENTACIÓ

E32515G3 m3 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 

Mur 1 mur 1 34,70 0,20 1,50 10,41

sabata 1 34,70 0,90 0,30 9,37

Mur 2 mur 1 62,73 0,30 2,00 37,64

sabata 1 62,73 0,90 0,30 16,94

Mur 3 mur 1 16,43 0,30 2,80 13,80

sabata 1 16,43 1,50 0,30 7,39
95,55

E32B300P kg ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES

Mur 1 mur 3 34,70 1,95 0,888 180,26

mur 3 34,70 1,00 0,617 64,23

sabata 4 34,70 1,15 0,880 140,47

sabata 4 34,70 1,00 0,880 122,14

Mur 2 mur 4 62,73 2,45 0,888 545,90

mur 4 62,73 1,00 0,888 222,82

sabata 4 62,73 1,15 0,888 256,24

sabata 4 62,73 1,00 0,888 222,82

Mur 3 mur 4 16,43 3,25 0,888 189,67

mur 4 16,43 1,00 0,888 58,36

sabata 4 16,43 1,65 0,888 96,29

sabata 8 16,43 1,00 0,888 116,72
1429,25

E31522G3 m3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

Garatge 1 19,30 0,60 0,47 5,44

Planta baixa 1 32,86 0,60 0,47 9,27

Planta -2 1 22,27 0,60 0,47 6,28
20,99

E31B3000 kg ARMADURA DE RASES I POUS

Garatge sabata 7 19,30 0,75 0,89 89,98

4 19,30 1,00 0,89 68,55

Planta baixa sabata 7 32,86 0,75 0,89 153,19

4 32,86 1,00 0,89 116,72

Planta -2 sabata 7 22,27 0,75 0,89 103,82

4 22,27 1,00 0,89 79,10
611,37

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 04 ESTRUCTURES

E433F254 m3 BIGA DE FUSTA, COL·LOCADA

E1 i E2 2 5,24 0,35 0,35 1,28
1,28

443L5F14 m2 SOSTRE AMB BIGUETES DE FUSTA

CPP 1 64,02 64,02

CPB 1 22,83 22,83
86,85

E4436111 kg BIGA D'ACER, COL·LOCADA

B1 - IPE 200 1 3,85 22,40 86,24

E3 - IPE-100 1 1,85 8,10 14,99

E4 - IPE140 1 2,84 12,90 36,64

E5 - IPE 180 1 3,49 18,80 65,61
203,47

E4D2D123 m2 ENCOFRAT PER A MURS

M1 1 34,70 1,50 52,05

M2 1 62,73 2,00 125,46

M3 1 16,43 2,80 46,00
223,51

E4F1B15B m3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC CALAT

P1, P2, P3 3 0,30 0,30 2,80 0,76

P4, P5, P6, P7, P8 5 0,30 0,30 2,50 1,13
1,88

Biga de fusta de pi insignis C24 acabat a tall de serra, de 14x24 a 40x44 cm de secció i
llargària fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada.

Sostre amb biguetes de fusta de pi insignis C24 acabat ribotat, de secció 8x14 a 16x22
cm i fins a 5 m de llargària, treballada al taller, amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), amb intereixos de 50 cm, i solera d'
empostissat amb de panell sandvitx model TAH 10-60-19 BAR de Termochip de tauler
de fusta, aïllament i placa d'acabat de 10+60+19 mm de gruix, col·locades fixacions
mecàniques.

Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de
base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.

Pilar de maó ceràmic calat de fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E4F2B55B m3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT

Garatge 1 19,31 0,15 2,40 6,95

porta -1 3,70 0,15 1,95 -1,08
finestra -1 1,20 0,15 0,80 -0,14

Planta 1 1 25,60 0,15 2,50 9,60

finestra -5 0,90 0,15 0,80 -0,54

finestra -1 1,60 0,15 0,80 -0,19

finestra -1 1,20 0,15 1,95 -0,35

Planta baixa 1 35,46 0,15 2,80 14,89

porta -1 1,20 0,15 2,05 -0,37

finestra -2 1,70 0,15 0,80 -0,41

balconera -1 0,80 0,15 1,95 -0,23

finestra -1 1,45 0,15 0,80 -0,17

finestra -1 0,90 0,15 0,80 -0,11

Planta -1 1 23,13 0,15 2,50 8,67

porta -1 0,60 0,15 1,95 -0,18

balconera -3 1,50 0,15 1,95 -1,32

Planta -2 1 32,56 0,15 2,40 11,72

balconera -1 1,90 0,15 1,95 -0,56

balconera -2 1,50 0,15 1,95 -0,88

45,31

E4LH411D m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

FPB 1 48,56 48,56

48,56

E4LH611F m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

FP-1 (385) 1 38,85 38,85

FP-1 (315) 1 33,72 33,72

FP-1 (490) 1 55,10 55,10

127,67

E4LHA21R m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

FG 1 49,03 49,03

49,03

Semibigueta i revoltó per a sostre de 24+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6
m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 37 kNm per m d'amplària de sostre.

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6
m, llum < 5 m, de moment flector últim 26 kNm per m d'amplària de sostre.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6
m, llum < 5 m, de moment flector últim 29 kNm per m d'amplària de sostre.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E4R11025 kg ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE

Barana P-1 muntant 13 0,0003 0,98 8.102,00 30,97

muntant 1 0,0003 1,08 8.102,00 2,63

passamà 1 0,0003 7,63 8.102,00 18,55

passamà 1 0,0003 11,61 8.102,00 28,22

L 48 0,0002 0,03 8.102,00 2,33

Barana PB muntant 27 0,0003 0,98 8.102,00 64,31

muntant 1 0,0003 1,20 8.102,00 2,92

passamà 1 0,0003 43,41 8.102,00 105,51

L 104 0,0002 0,03 8.102,00 5,06

260,49

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats
tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra
amb soldadura.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 05 COBERTES

15131590 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

CPP 1 68,62 68,62

CPB 1 24,21 24,21
92,83

15131A70 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

CG 1 49,03 49,03
49,03

15117M02 m2 COBERTA PLANA TRANSITABLE

CP-1 1 127,66 127,66
127,66

151Z1186 m JUNT DE DILATACIÓ PER A COBERTES PLANES

CG 1 5,75 5,75

CPP 1 4,35 4,35

CPB 1 2,50 2,50

CP-1 2 7,45 14,90
27,50

151Z6VF9 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

CG 1 27,11 27,11

CPP 1 38,16 38,16

CPB 1 22,53 22,53
87,80

Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-48/M-TV encastada al
parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó
cel·lular, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues
làmines una LBM (SBS)- 30- FV i l'altra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora amb
geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat, capa
filtrant amb geotèxtil i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó
cel·lular, aïllament amb planxes de poliestirè expandit, capa separadora amb geotèxtil,
impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines una
LBM (APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP, capa separadora, retenidora drenant i
filtrant de poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.

Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació
de pendents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de
ciment, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de
50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica.

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i del doblat de rajola, a
l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reforç de membrana amb làmina
bituminosa LO-30-FP, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit i segellat
amb massilla de silicona, per a coberta transitable.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

151Z6S88 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

CP-1 1 12,22 12,22
12,22

Minvell amb rajola ceràmica, amb reforç de membrana bituminosa LO-30-FP i formació
de junt de poliestirè expandit, per a coberta transitable.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1612A352 m2  TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA DE DOS FULLS

Garatge 1 19,31 2,40 46,34

porta -1 4,00 2,10 -8,40
finestra -1 1,50 1,10 -1,65

Planta 1 1 25,60 2,50 64,00

finestra -5 1,20 1,10 -6,60

finestra -1 1,90 1,10 -2,09

finestra -1 1,50 2,10 -3,15

Planta baixa 1 26,79 2,80 75,01

porta -1 1,50 2,20 -3,30

finestra -2 2,00 1,10 -4,40

balconera -1 1,10 22,10 -24,31

finestra -1 1,75 1,10 -1,93

finestra -1 1,20 1,10 -1,32

Planta -1 1 17,36 2,50 43,40

porta -1 0,90 2,10 -1,89

balconera -3 1,80 2,10 -11,34

Planta -2 1 31,00 2,40 74,40

balconera -1 2,20 2,10 -4,62

balconera -2 1,80 2,10 -7,56

220,60

E614M711 m2 ENVÀ COL.LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA O GUIX

Planta 1 1 6,88 2,50 17,20

porta -1 0,80 2,05 -1,64

Planta baixa 1 7,20 2,80 20,16

porta -1 0,70 2,05 -1,44

Planta -1 1 46,31 2,50 115,78

porta -8 0,80 2,05 -13,12

porta -1 0,90 2,05 -1,85

Planta -2 1 5,20 2,40 12,48

porta -1 0,70 2,05 -1,44

porta -1 0,80 2,05 -1,64

144,50

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior
de paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit
EPS, de tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà
amb morter elaborat a l'obra de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40
mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E6Z1332V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

F2' 2 1,20 2,40

F4 1 1,74 1,74

F6 2 2,00 4,00

B1 3 0,90 2,70

B2 1 1,10 1,10

B4 5 1,80 9,00

20,94

E6Z1333V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

B5 2 2,20 4,40

B6 1 2,60 2,60

7,00

E6Z1334V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

B7 1 3,09 3,09

3,09

EC152701 m2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT

Barana P-1 2 1,05 0,80 1,68

3 1,72 0,80 4,13

6 1,68 0,80 8,06

1 1,03 0,80 0,82

Barana PB 9 1,72 0,80 12,38

2 1,41 0,80 2,26

5 1,85 0,80 7,40

4 1,52 0,80 4,86

1 1,05 0,80 0,84

1 1,14 0,80 0,91

1 1,74 0,80 1,39

3 1,39 0,80 3,34

48,08

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada,
de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir,
de 34x20 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a través de
motor, cinta o torn, col·locada amb morter.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir,
de 34x20 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn,
col·locada amb morter.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir,
de 34x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de
motor, cinta o torn, col·locada amb morter.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 07 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

193513B4 m2 SOLERES DE FORMIGÓ

Garatge 1 42,05 42,05

Planta -1 1 66,77 66,77

108,82

E9DC1P33 m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

Planta 1 garatge 1 42,05 42,05

Planta baixa celler 1 24,12 24,12

bany 1 1 2,40 2,40

cuina 1 25,99 25,99

Planta -1 bany 2 1 4,54 4,54

bany 3 1 5,64 5,64

bany 4 1 3,24 3,24

rentador 1 5,93 5,93

Planta -2 bany 5 1 2,40 2,40

116,31

E9U37191 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT

Planta 1

Garatge 1 26,22 26,22

porta -1 4,00 -4,00

porta -1 0,90 -0,90

Planta baixa

celler 1 24,82 24,82

porta -1 0,90 -0,90

cuina 1 3,09 3,09

Planta -1

rentador 1 9,74 9,74

porta -1 0,90 -0,90

balconera -1 0,90 -0,90

56,27

Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera 
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-
HS.

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-
EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E9QGF92E m2 PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

Planta 1 estudi 1 33,81 33,81

d 2 1 5,52 5,52

Planta baixa rebedor 1 6,60 6,60

d 1 1 10,38 10,38

hab. con. 1 10,65 10,65

sala 1 65,12 65,12

Planta -1 d 3 1 10,51 10,51

hab. 1 1 13,88 13,88

vestidor 1 14,88 14,88

hab. 2 1 13,85 13,85

hab. 3 1 13,85 13,85

hab. 4 1 15,78 15,78

Planta -2 sala 1 31,17 31,17

gimnas 1 31,84 31,84

277,84

E9U710A1 m SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT

Planta 1

estudi 1 25,02 25,02

porta -1 0,9 -0,90

d 2 1 8,88 8,88

porta -2 0,9 -1,80

Planta baixa

rebedor 1 10,99 10,99

porta -1 1,50 -1,50

d 1 1 17,88 17,88

porta -1 0,80 -0,80

porta -2 0,90 -1,80

porta -1 1,50 -1,50

hab. con. 1 13,10 13,10

porta -1 0,90 -0,90

sala 1 32,98 32,98

2 2,20 4,40

porta -1 1,50 -1,50

porta -3 1,10 -3,30

escala -1 2,40 -2,40

Planta -1

d 3 1 19,92 19,92

porta -5 0,90 -4,50

escala -1 1,00 -1,00

hab. 1 1 15,44 15,44

porta -1 0,90 -0,90

balconera -1 2,20 -2,20

balconera -1 0,90 -0,90

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de
fusta de faig natural envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i
de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió per a encolar, col·locat sobre
làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix.

Sòcol de fusta de faig envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i
cargols.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

vestidor 1 21,08 21,08

bany -1 2,17 -2,17

porta -2 0,90 -1,80

hab. 2 1 18,15 18,15

porta -2 0,90 -1,80

balconera -1 1,80 -1,80

hab. 3 1 18,15 18,15

porta -2 0,90 -1,80

balconera -1 1,80 -1,80

hab. 4 1 19,94 19,94

porta -2 0,90 -1,80

balconera -1 1,80 -1,80

Planta -2

sala 1 24,44 24,44

porta -1 0,80 -0,80

porta -1 0,90 -0,90

balconera -1 2,20 -2,20

gimnas 1 23,92 23,92

porta -1 0,90 -0,90

balconera -2 1,80 -3,60

225,22

E8411C50 m2 CEL RAS DE PLAQUES D'ESCAIOLA

Planta baixa cuina 1 25,99 25,99

hab.conv. 1 5,00 5,00

30,99

E8122112 m2 ENGUIXAT

Planta 1

Garatge 1 26,22 2,40 62,93

porta -1 4,00 2,10 -8,40

porta -1 0,90 2,10 -1,89

estudi 1 25,02 2,5 62,55

porta -1 0,9 2,1 -1,89

d 2 1 8,88 2,5 22,20

porta -2 0,9 2,1 -3,78

Planta baixa

rebedor 1 9,99 5,20 51,95

1 1,00 2,40 2,40

porta -1 1,50 2,20 -3,30

porta -1 1,50 2,10 -3,15

d 1 1 11,12 2,40 26,69

1 4,09 5,20 21,27

porta -1 0,80 2,10 -1,68

porta -2 0,90 2,10 -3,78

porta -1 1,50 2,10 -3,15

finestra -1 1,89 1,10 -2,08

hab. con. 1 13,10 2,40 31,44

porta -1 0,90 2,10 -1,89

finestra -1 1,20 1,10 -1,32

Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió
amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a la estructura.

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

celler 1 24,82 2,40 59,57

porta -1 0,90 2,10 -1,89

finestra -1 1,20 1,10 -1,32

sala 1 18,25 2,80 51,10

1 10,26 3,25 33,35

1 8,87 3,50 31,05

porta -1 1,50 2,10 -3,15

porta -3 1,10 2,10 -6,93

balconera -1 3,09 2,00 -6,18

finestra -2 2,00 1,10 -4,40

finestra -1 1,74 1,10 -1,91

cuina 1 3,09 2,50 7,73

Planta -1

d 3 1 19,92 2,50 49,80

porta -5 0,90 2,10 -9,45

porta -1 0,86 2,10 -1,81

escala -1 1,00 2,50 -2,50

hab. 1 1 15,44 2,50 38,60

porta -1 0,90 2,10 -1,89

balconera -1 2,20 2,10 -4,62

balconera -1 0,90 2,10 -1,89

vestidor 1 21,08 2,50 52,70

bany -1 2,17 2,50 -5,43

porta -2 0,90 2,10 -3,78

hab. 2 1 18,15 2,50 45,38

porta -2 0,90 2,10 -3,78

balconera -1 1,80 2,10 -3,78

hab. 3 1 18,15 2,50 45,38

porta -2 0,90 2,10 -3,78

balconera -1 1,80 2,10 -3,78

hab. 4 1 19,94 2,50 49,85

porta -2 0,90 2,10 -3,78

balconera -1 1,80 2,10 -3,78

rentador 1 9,74 2,50 24,35

porta -1 0,90 2,10 -1,89

balconera -1 0,90 2,10 -1,89

Planta -2

escala 2 3,92 2,50 19,60

-1 1,55 2,50 -3,88

sala 1 24,44 2,40 58,66

escala -1 2,55 2,40 -6,12

porta -1 0,80 2,10 -1,68

porta -1 0,90 2,10 -1,89

balconera -1 2,20 2,10 -4,62

gimnas 1 23,92 2,40 57,41

porta -1 0,90 2,10 -1,89
balconera -2 1,80 2,10 -7,56

758,37
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E8122312 m2 ENGUIXAT

Planta 1

Garatge 1 42,05 42,05

Planta baixa

d 1 1 5,79 5,79

bany 1 1 3,26 3,26

hab. con. 1 5,65 5,65

celler 1 24,12 24,12

Planta -1

d 3 1 10,51 10,51

hab. 1 1 13,88 13,88

vestidor 1 14,88 14,88

bany 2 1 5,58 5,58

hab. 2 1 13,85 13,85

hab. 3 1 13,85 13,85

bany 3 1 6,71 6,71

hab. 4 1 15,78 15,78

bany 4 1 4,68 4,68

rentador 1 5,93 5,93

Planta -2

escala 1 3,92 3,92

sala 1 31,17 31,17

gimnas 1 31,84 31,84

bany 5 1 3,24 3,24

256,69

E8251335 m2 ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

Planta baixa

bany 1 1 7,84 2,40 18,82

porta -1 0,80 2,10 -1,68

cuina 1 21,74 2,50 54,35

enguixat -1 3,09 2,50 -7,73

porta -2 1,10 2,10 -4,62

balconera -1 0,90 2,10 -1,89

balconera -1 2,60 2,00 -5,20

Planta -1

bany 2 1 7,31 2,50 18,28

finestra -1 0,50 1,10 -0,55

bany 3 1 10,36 2,50 25,90

porta -2 0,90 2,10 -3,78

bany 4 1 8,80 2,50 22,00

porta -1 0,90 2,10 -1,89

Planta -2

bany 5 1 7,80 2,40 18,72

porta -1 0,80 2,10 -1,68

129,05

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E898K2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

Planta 1

Garatge 1 42,05 42,05

Planta baixa

d 1 1 5,79 5,79

bany 1 1 3,26 3,26

hab. con. 1 10,65 10,65

celler 1 24,12 24,12

sala 1 48,16 48,16

cuina 1 25,99 25,99

Planta -1

d 3 1 10,51 10,51

hab. 1 1 13,88 13,88
vestidor 1 14,88 14,88
bany 2 1 5,58 5,58
hab. 2 1 13,85 13,85
hab. 3 1 13,85 13,85
bany 3 1 6,71 6,71
hab. 4 1 15,78 15,78
bany 4 1 4,68 4,68

rentador 1 5,93 5,93

Planta -2
escala 1 3,92 3,92

sala 1 31,17 31,17
gimnas 1 31,84 31,84
bany 5 1 3,24 3,24

335,84

E898J2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

Planta 1

Garatge 1 26,22 2,40 62,93

porta -1 4,00 2,10 -8,40

porta -1 0,90 2,10 -1,89

estudi 1 25,02 2,5 62,55

porta -1 0,9 2,1 -1,89

d 2 1 8,88 2,5 22,20

porta -2 0,9 2,1 -3,78

Planta baixa

rebedor 1 9,99 5,20 51,95

1 1,00 2,40 2,40

porta -1 1,50 2,20 -3,30

porta -1 1,50 2,10 -3,15

d 1 1 11,12 2,40 26,69

1 4,09 5,20 21,27

porta -1 0,80 2,10 -1,68

porta -2 0,90 2,10 -3,78

porta -1 1,50 2,10 -3,15

finestra -1 1,89 1,10 -2,08

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

hab. con. 1 13,10 2,40 31,44

porta -1 0,90 2,10 -1,89

finestra -1 1,20 1,10 -1,32

celler 1 24,82 2,40 59,57

porta -1 0,90 2,10 -1,89

finestra -1 1,20 1,10 -1,32

sala 1 18,25 2,80 51,10

1 10,26 3,25 33,35

1 8,87 3,50 31,05

porta -1 1,50 2,10 -3,15

porta -3 1,10 2,10 -6,93

balconera -1 3,09 2,00 -6,18

finestra -2 2,00 1,10 -4,40

finestra -1 1,74 1,10 -1,91

cuina 1 3,09 2,50 7,73

Planta -1

d 3 1 19,92 2,50 49,80

porta -5 0,90 2,10 -9,45

porta -1 0,86 2,10 -1,81

escala -1 1,00 2,50 -2,50

hab. 1 1 15,44 2,50 38,60

porta -1 0,90 2,10 -1,89

balconera -1 2,20 2,10 -4,62

balconera -1 0,90 2,10 -1,89

vestidor 1 21,08 2,50 52,70
bany -1 2,17 2,50 -5,43
porta -2 0,90 2,10 -3,78

hab. 2 1 18,15 2,50 45,38
porta -2 0,90 2,10 -3,78

balconera -1 1,80 2,10 -3,78

hab. 3 1 18,15 2,50 45,38
porta -2 0,90 2,10 -3,78

balconera -1 1,80 2,10 -3,78

hab. 4 1 19,94 2,50 49,85
porta -2 0,90 2,10 -3,78

balconera -1 1,80 2,10 -3,78
rentador 1 9,74 2,50 24,35

porta -1 0,90 2,10 -1,89
balconera -1 0,90 2,10 -1,89

Planta -2

escala 2 3,92 2,50 19,60

-1 1,55 2,50 -3,88

sala 1 24,44 2,40 58,66
escala -1 2,55 2,40 -6,12

porta -1 0,80 2,10 -1,68
porta -1 0,90 2,10 -1,89

balconera -1 2,20 2,10 -4,62
gimnas 1 23,92 2,40 57,41

porta -1 0,90 2,10 -1,89
balconera -2 1,80 2,10 -7,56

758,37
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E8942BA0 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FUSTA

CPP 19 0,56 4,28 45,54

CPB 11 0,90 2,19 21,68

E1 - E2 2 1,1 5,24 11,53

78,75

E8J1316K m CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA

CG 1 22,32 22,32

CPP 1 31,26 31,26

CPB 1 14,45 14,45

68,03

E9V7U001 m ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT

Planta 1 3 1,20 3,60

P1 a PB 14 1,00 14,00

17,60

E9V32613 m ESGLAÓ DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT

PB a P-1 13 0,85 11,05

P-1 a P-2 14 1,00 14,00

14,00

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb
dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una
peça, col·locat amb fixacions mecàniques.

Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa
de vora motllurada, preu mitjà i 2,5 a 3,3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1A1ELA5C m2 PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI

PE 1 1,50 2,20 3,30
3,30

1A1E4210 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

F1 2 0,50 1,10 1,10
1,10

1A1E5111 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

F2' 2 1,20 1,10 2,64
2,64

1A1E5110 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

F2 5 1,20 1,10 6,60

F3 1 1,50 1,10 1,65
8,25

1A1E2510 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

F4 1 1,74 1,10 1,91
1,91

1A1E2511 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

F4' 1 1,74 1,10 1,91
1,91

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, amb
finestra d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4
9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de
dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, amb
finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini
lacat amb comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, amb
porta d'alumini lacat amb una fulla batent i una fixa i perfils de preu alt, bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix amb
butiral transparent.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, amb
finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil·lobatent amb perfils de preu alt i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb
finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb
finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1A1E5311 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

F5 2 2,00 1,10 4,40
4,40

1A1ED111 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

B1 3 0,90 2,10 5,67

B2 1 1,10 2,10 2,31
7,98

1A1ED210 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

B3 1 1,50 2,10 3,15
3,15

1A1EF311 m2 BALCONERA CORREDISSA ALUMINI

B4 5 1,80 2,10 18,90

B5 2 2,20 2,10 9,24

B6 1 2,60 2,00 5,20

B7 1 3,09 2,00 6,18
6,18

1A222331 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

P1 2 0,70 2,05 2,87

P2 1 0,75 2,05 1,54

P3 7 0,80 2,05 11,48

P3' 1 0,80 2,05 1,64
17,53

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, amb
balconera d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima
4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de
dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, amb
balconera d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, d'una
llum de bastiment aproximada de 70x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta
de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, amb
finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, amb
balconera d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima
4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de
dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini
lacat amb comandament amb cinta i guies.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1A222332 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

P3'' 2 0,8 2,05 3,28
3,28

1A222333 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

PC1 2 0,80 2,05 3,28
PC2 1 0,90 2,05 1,85

5,13

1A222334 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

PC3 2 1,10 2,05 4,51
PC4 1 1,50 2,05 3,08

7,59

1ASAF1B2 u PORTA TALLAFOCS AMB AUTOMATISMES, COL·LOCADA

PM 1 0,80 2,05 1,64
1,64

EABGA9B2 m2 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

PG 1 4,00 2,10 8,40
8,40

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de sapel·li,
d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a 
porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de
bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de sapel·li,
amb galzes per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de 120x205 cm, amb
bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu
alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa,
amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió
d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per
a col·locació mural, col·locada.

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 4000x210 cm,
amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i
clau, acabat per a pintar, col·locada.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, amb
galzes per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment
de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.
m2 de llum de bastiment.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

ED111E11 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Bany 1 1 1,20 1,20
Bany 2 1 5,40 5,40
Bany 3 1 2,4 2,40
Bany 4 1 1,85 1,85
Bany 5 1 1,55 1,55

12,40

ED111E21 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Bany 1 1 1,20 1,20

Cuina 1 2,85 2,85
Bany 2 1 2,10 2,10
Bany 3 1 2,6 2,60
Bany 4 1 1,1 1,10
Rentador 1 2,4 2,40
Habitació 1 1 6,3 6,30
Bany 5 1 1,5 1,50

20,05

ED111E71 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Bany 1 1 1,40 1,40
Bany 2 1 1,50 1,50
Bany 3 1 2,8 2,80
Bany 4 1 2,7 2,70
Bany 5 1 1,65 1,65

10,05

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ED7FR101 m

C2 1 3,70 3,70

BP1 1 6,00 6,00

BP3 1 6,15 6,15

BP4 1 2,30 2,30

BP5 1 0,80 0,80

BP6 1 0,80 0,80

BP7 1 0,90 0,90

BP8 1 0,70 0,70

BP10 1 0,65 0,65

BP11 1 0,30 0,30

R1 1 1,50 1,50

R2 1 4,00 4,00

R3 1 11,10 11,10

R7 1 9,90 9,90
48,80

ED7FR111 m

C1 1 16,20 16,20
C3 1 5,15 5,15
C4 1 5,3 5,30
C5 1 0,6 0,60
C6 1 6,8 6,80
C7 1 1,3 1,30
C8 1 2 2,00
C9 1 5,8 5,80
C10 1 5,9 5,90
C11 1 10 10,00
R4 1 0,6 0,60
R5 1 2,2 2,20
R8 1 5,6 5,60

67,45

ED7FR211 m

R6 1 6,20 6,20
6,20

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 90 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
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ED7FR311 m

R9 1 0,55 0,55

R10 1 11,50 11,50
12,05

ED15E671 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

R1 1 3,70 3,70

BP2 1 3,00 3,00
BP3 1 3,00 3,00
BP4 1 6,40 6,40
BP5 1 6,40 6,40
BP6 1 3,30 3,30
BP7 1 3,30 3,30
BP8 1 5,70 5,70
BP9 1 3,20 3,20
BP10 1 3,20 3,20
BP11 1 3,20 3,20

44,40

ED15E771 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

C3 1 2,50 2,50
2,50

ED15E871 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

R6 1 2,50 2,50
2,50

ED51QJZ1 u BONERA, COL·LOCADA

BP2 1 1,00
BP3 1 1,00
BP4 1 1,00
BP5 1 1,00
BP7 1 1,00
BP8 1 1,00
BP9 1 1,00
BP10 1 1,00
BP11 1 1,00

9,00

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-
EN 1453-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-
EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-
EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides.

Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica,
col·locada fixacions mecàniques.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ED5FC174 m CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, COL·LOCAT

BP1 1 4,10 4,10
BP6 1 9,15 9,15

13,25

ED15J871 m CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

V1 1 4,30 4,30

V2 1 1,40 1,40

V3 1 7,40 7,40

V4 1 4,90 4,90
V5 1 5,15 5,15

23,15

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

1E22G064 u INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ PER A INTERIOR D'HABITATGE

Habitatge 1 1,00
1,00

EE364581 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Distribuïdor 2 1 1,00
1,00

EE3665B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Vestidor 1 1,00
1,00

EE3675B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Distribuïdor 1 1 1,00

Distribuïdor 3 1 1,00
2,00

EE3685B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Vestidor 1 1,00
1,00

EE3695B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Habitació convidats 1 1,00
1,00

EE36A5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Gimnàs 1 1,00
1,00

EE36C5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Habitació 2 1 1,00

Habitació 3 1 1,00

Gimnàs 1 1,00
3,00

Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 500 m2 caldera de gas
de condensació de gas natural, i ajudes de ram de paleta, (no inclou radiadors i
valvuleria).

Radiador d'alumini de 9 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 10 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 12 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 4 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 6 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 7 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 8 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EE36D5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Estudi 2 2,00
2,00

EE36E5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Estudi 1 1,00

Habitació 4 1 1,00

Sala 2 2,00
4,00

EE36E5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Sala - menjador 2 2,00
2,00

EE36A5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Cuina 1 1,00

Rebedor 1 1,00
2,00

EE36C5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Sala - menjador 2 2,00

Cuina 1 1,00

Habitació 1 1 1,00
4,00

EE36F5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Sala - menjador 1 1,00
1,00

EE39T541 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Bany 1 1 1,00

Bany 3 2 2,00

Bany 5 1 1,00
4,00

EE39T582 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Bany 4 1 1,00
1,00

Radiador d'alumini de 7 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 800, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 1200, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat.

Radiador d'alumini de 13 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-80 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 5 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 6 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EE39T741 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Bany 2 1 1,00
1,00

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-60 - 800, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 11 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G22A300 u INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'HABITATGE

Habitatge 1 1,00
1,00

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 500 m2 amb grau d'electrificació elevat i 12
circuits, i ajudes de ram de paleta.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1J41G000 u INSTAL·LACIÓ INTERIOR PARTICULAR D'HABITATGE

Habitatge 1 1,00
1,00

EJ11Q412 u BANYERA AMB HIDROMASATGE, COL.LOCADA

Habitació 1 1 1,00
1,00

EJ12L6CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Bany 1 1 1,00

Bany 5 1 1,00
2,00

EJ12L8CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Bany 2 1 1,00

Bany 3 1 1,00
2,00

EJ12L7HQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Bany 4 1 1,00
1,00

EJ13B61L u LAVABO, COL·LOCAT

Bany 1 1 1,00
1,00

EJ13B71L u LAVABO, COL·LOCAT

Bany 2 2 2,00

Bany 3 2 2,00

Bany 4 1 1,00

Bany 5 1 1,00
6,00

Instal·lació de lampisteria interior d'un habitatge de 500 m2 de superfície, i ajudes de
ram de paleta.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x850 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment.

Banyera angular de material acrílic amb 6 jets d'aigua i aire-venturi d'hidromasatge, de
1400x1400 mm, de color blanc, per a revestir, col·locada sobre suports regulables.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EJ14BB12 u INODOR, COL·LOCAT

Bany 1 1 1,00

Bany 2 1 1,00

Bany 3 1 1,00

Bany 4 1 1,00

Bany 5 1 1,00
5,00

EJ18LFAL u AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

Cuina 1 1,00
1,00

EJ19D51P u SAFAREIG, COL·LOCAT

Rentador 1 1,00
1,00

EJ21312A u AIXETA PER A BANYERA/DUTXA, COL·LOCADA

Habitació 1 1 1,00
1,00

EJ22612A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA

Bany 1 1 1,00

Bany 2 1 1,00

Bany 3 1 1,00

Bany 4 1 1,00

Bany 5 1 1,00
5,00

EJ23512A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA

Bany 1 1 1,00

Bany 2 2 2,00

Bany 3 2 2,00

Bany 4 1 1,00

Bany 5 1 1,00
7,00

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació.

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2".

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble.

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50
l, color blanc, preu alt, col·locat sobre moble.

Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment,
amb broc i aixetes d'alimentació, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i
sortida de 1/2".

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2".
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EJ285AEG u AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

Cuina 1 1,00
1,00

EJ29A123 u AIXETA PER A SAFAREIG, COL·LOCADA

Rentador 1 1,00
1,00

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable
preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets.

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 3/4".
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIONS D'AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

1P141233 u PRESA DE SENYAL DE TV, AMB LÍNIA

Estudi 1 1,00

Habitació convidats 1 1,00

Sala - menjador 1 1,00

Cuina 1 1,00

Habitació 1 1 1,00

Habitació 2 1 1,00

Habitació 3 1 1,00

Habitació 4 1 1,00

Sala 1 1,00

Gimnàs 1 1,00
10,00

1P531113 u PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA, AMB LÍNIA

Estudi 1 1,00

Habitació convidats 1 1,00

Sala - menjador 1 1,00

Cuina 1 1,00

Habitació 1 1 1,00

Habitació 2 1 1,00

Habitació 3 1 1,00

Habitació 4 1 1,00

Sala 1 1,00

Gimnàs 1 1,00
10,00

EP2AU010 u PORTERS ELECTRÒNICS, COL·LOCATS

Habitatge 1 1,00
1,00

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de
preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
conductor coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada.

Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, cinc telèfons
terminal interiors, font alimentació i obreportes automàtic, instal·lat.

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada, amb marc per a
mecanisme universal d'1 element de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a intercomunicador.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 14 EQUIPAMENTS

EQ7117E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Cuina 2 2,00
2,00

EQ7117D4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Cuina 1 1,00
1,00

EQ7118E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Cuina 3 3,00
3,00

EQ7118C4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Cuina 2 2,00
2,00

EQ7128B4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Cuina 1 1,00
1,00

EQ712A43 u MÒDUL COLUMNA DE MOBLE DE CUINA, COL·LOCAT

Cuina 4 4,00
4,00

EQ5AU010 m TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT

Cuina 1 4,5 4,50
4,50

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4
calaixos de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16
mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o
moble amb cargols.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb
porta de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2
prestatges i 2 cassolers, de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EQ5AU011 m TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT

Cuina 1 3 3,00
3,00

EQ5AU201 u PLACA DE COCCIÓ

Cuina 1 1,00
1,00

EQ5AU301 u FORN ELÈCTRIC

Cuina 1 1,00
1,00

EQ5AU401 u MICROONES ELÈCTRIC

Cuina 1 1,00
1,00

EQ5AU01 u CAMPANA DECORATIVA ILLA

Cuina 1 1,00
1,00

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16
mm de gruix i 80 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o
moble amb cargols.

Placa de coció a gas de 5 focs de 70 cm d'acer inoxidable, graella de ferro colat, model
SRV576GH5 de Smeg, col·locat.

Forn elèctric mutifunció turbo, amb 10 versions de funcionament, funció de neteja Teka
Hydroclean, comandaments ocults, capacitat 56 litres, d'acer inoxidable, model HL 870
de Teka, col·locat.

Microones d'acer inoxidable, panell de comandaments mecànic, grill simultani 1000W,
cinc nivells de potència 800W, capacitat 18 litres, model MWL 20BI de Teka, col·locat.

Campana decorativa d'illa, amb comandaments electrònics retroil·luminats, tres
velocitats + intensiva, programador de temps d'aspiració, motor blindat de doble turbina,
capacitat d'extracció mín. 240m3/h - màx. 780m3/h, model DG2 ISLA de Teka, col·locat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 15 URBANITZACIÓ

F612AA1J m3 PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA

Tanca carrer paret 1 19,72 0,14 1 2,76

pilastres 10 0,29 0,29 1,80 1,51
4,27

E612BR1L m2 PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA

Tanca veïns 1 47,3 0,7 33,11

1 55,84 0,7 39,09
72,20

F6A15603 m REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT

Tanca veïns 1 47,3 0,7 33,11

1 55,84 0,7 39,09
72,20

F6A2U010 m TANQUES AMB PLANXES METÀL·LIQUES, COL·LOCADES

Tanca carrer 1 19,72 19,72
19,72

E9DCAP3B m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

Entrada 1 61,03 61,03

Vorera PB 1 13,49 13,49

Escala 1 11,95 11,95

Escala 1 5,91 5,91

Vorera P-1 1 5,39 5,39

Vorera P-2 1 19,27 19,27

117,04

ER3P9264 m3 APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA

Pati cuina 1 42,95 0,05 2,15

Pati rentador 1 17,22 0,05 0,86

Pati P-1 1 83,06 0,05 4,15

Pati P-2 1 104,22 0,05 5,21

12,37

Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).

Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm per a
revestir, amb morter mixt 1:0,5:4, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m.

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb
ciment CEM II.

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat
i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i
plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part
proporcional de pals per a punts singulars.

Tanca de 0,80 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a
fonament o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix.
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CODI UD DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1R431150 m2

CG 1 49,03 49,03

CPP 1 68,62 68,62

CPB 1 24,21 24,21

141,86

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de plantes del gènere
Sedum, subministrades en alvèol, considerant una densitat de plantació de 14 u/m2 i
primer reg.

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES PER A COBERTES 

ENJARDINADES
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

K21124A0 m³ ENDERROC D'EDIFICACIONS

81,62 17,58 1.434,88

K2153501 m² ENDERROC I DESMUNTATGE DE COBERTES

53,25 11,26 599,54

K2153C01 m² ENDERROC I DESMUNTATGE DE COBERTES

53,25 4,94 263,03

K2144F00 m² ENDERROC DE SOSTRE

53,25 35,91 1.912,03

K2144A00 m² ENDERROC DE SOSTRE

134,78 40,78 5.496,27

K2164671 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

158,60 10,96 1.738,25

K2161511 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

85,78 5,73 491,58

K21A3011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

16,00 3,95 63,24

K21A1011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

21,00 5,93 124,53

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Enderroc de petita edificació d'obra de fàbrica, de fins a 100
m3 de volum aparent, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

K21A2011 u ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

0,00 5,93 0,00

K21E1C11 u

1,00 174,49 174,49

K21G1011 u

2,00 2,72 5,45

K21G2011 m ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS

150,00 0,91 136,20

K21JG111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

2,00 12,74 25,48

K21JF111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

3,00 28,39 85,18

K21JC111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

2,00 12,97 25,95

K21JB111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

3,00 13,96 41,89

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors,
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 
D'ENLLUMENAT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I 
CLIMATITZACIÓ
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

K21JD111 u ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

3,00 15,42 46,26

K21JD111 u

2,00 223,36 446,71

K2R542A5 m3 TRANSPORT DE RESIDUS

119,48 2,81 335,50

TOTAL CAPÍTOL 01  Enderrocs …………...…………...…………….......................................... 13.446,45

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris 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.

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

E22113C2 m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

1.444,24 1,95 2.816,27

E21R1165 u TALA CONTROLADA

23,00 114,46 2.632,69

E222142A m3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU

29,03 7,15 207,55

E2251777 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE

360,96 5,56 2.008,19

E2213422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

75,38 3,13 236,06

E2215422 m3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI

90,00 1,58 141,96

E24120A5 m3 TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

195,58 2,34 457,66

TOTAL CAPÍTOL 02  Acondicionament del terreny …………...…………...……………………… 8.500,37

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km).

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100%
del PN.

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 03 FONAMENTACIÓ

E32515G3 m3 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 

95,55 85,24 8.144,36

E32B300P kg ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES

1.429,25 1,28 1.828,68

E31522G3 m3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

20,99 78,44 1.646,30

E31B3000 kg ARMADURA DE RASES I POUS

611,37 1,19 726,98

TOTAL CAPÍTOL 03  Fonamentació …………...…………...….....................................………… 12.346,32

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2.

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 04 ESTRUCTURES

E433F254 m3 BIGA DE FUSTA, COL·LOCADA

1,28 679,16 871,91

443L5F14 m2 SOSTRE AMB BIGUETES DE FUSTA

86,85 70,30 6.105,99

E4436111 kg BIGA D'ACER, COL·LOCADA

203,47 1,37 277,96

E4D2D123 m2 ENCOFRAT PER A MURS

223,51 40,32 9.013,10

E4F1B15B m3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC CALAT

1,88 259,29 487,72

E4F2B55B m3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT

45,31 258,34 11.706,19

Sostre amb biguetes de fusta de pi insignis C24 acabat
ribotat, de secció 8x14 a 16x22 cm i fins a 5 m de llargària,
treballada al taller, amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), amb intereixos
de 50 cm, i solera d' empostissat amb de panell sandvitx
model TAH 10-60-19 BAR de Termochip de tauler de fusta,
aïllament i placa d'acabat de 10+60+19 mm de gruix,
col·locades fixacions mecàniques.

Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una
cara, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.

Pilar de maó ceràmic calat de fins a 900 cm2 de secció, de
maó calat HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 4 N/mm2.

Biga de fusta de pi insignis C24 acabat a tall de serra, de
14x24 a 40x44 cm de secció i llargària fins a 6 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell
de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra
recolzada.

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó
calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

E4LH411D m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

48,56 26,55 1.289,20

E4LH611F m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

127,67 27,43 3.501,90

E4LHA21R m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

49,03 30,30 1.485,70

E4R11025 kg ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE

260,49 3,91 1.019,45

TOTAL CAPÍTOL 04  Estructures …………...…………...…………………................................. 35.759,12

Semibigueta i revoltó per a sostre de 24+4 cm, fins a 3 m
d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 37
kNm per m d'amplària de sostre.

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a
estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a
l'obra amb soldadura.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m
d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 26 kNm
per m d'amplària de sostre.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m
d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 29 kNm
per m d'amplària de sostre.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 05 COBERTES

15131590 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

92,83 79,35 7.365,88

15131A70 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

49,03 82,72 4.055,89

15117M02 m2 COBERTA PLANA TRANSITABLE

127,66 72,15 9.210,88

151Z1186 m JUNT DE DILATACIÓ PER A COBERTES PLANES

27,50 31,31 860,96

151Z6VF9 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

87,80 22,43 1.969,78

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació
de pendents amb formigó cel·lular, impermeabilització i
protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines
una LBM (SBS)- 30- FV i l'altra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa
separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb
làmina nodular de polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb
geotèxtil i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació
de pendents amb formigó cel·lular, aïllament amb planxes de
poliestirè expandit, capa separadora amb geotèxtil,
impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana
formada de dues làmines una LBM (APP)- 30- PE i l'altra
LBM (APP)- 40- FP, capa separadora, retenidora drenant i
filtrant de poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra
vegetal de 10 cm de gruix.

Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb
làmina de polietilè, formació de pendents amb argila
expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de
ciment, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2
amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50
g/m2 i 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per
dues capes de rajola ceràmica.

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i
del doblat de rajola, a l'esquena d'ase, amb planxa de
poliestirè expandit, reforç de membrana amb làmina
bituminosa LO-30-FP, reblert de junt amb cordó cel·lular de
polietilè expandit i segellat amb massilla de silicona, per a
coberta transitable.

Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-
48/M-TV encastada al parament i formació de junt de
poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

151Z6S88 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

12,22 25,04 306,00

TOTAL CAPÍTOL 05  Cobertes …………...…………...…………………..................................... 23.769,40

Minvell amb rajola ceràmica, amb reforç de membrana
bituminosa LO-30-FP i formació de junt de poliestirè
expandit, per a coberta transitable.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1612A352 m2

220,60 22,88 5.046,96

E614M711 m2

144,50 12,74 1.841,46

E6Z1332V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

20,94 19,10 399,94

E6Z1333V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

7,00 17,10 119,68

E6Z1334V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

3,09 15,12 46,71

EC152701 m2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT

48,08 59,44 2.857,91

TOTAL CAPÍTOL 06 Tancaments i divisòries …………...…………...…………………………. 10.312,67

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i
l'altra de color filtrant trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini.

ENVÀ COL.LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
O GUIX

 TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA DE DOS 
FULLS

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos
fulls, full principal exterior de paret estructural de 14 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 
50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà amb
morter elaborat a l'obra de 4 cm de gruix de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3
segons CTE/DB-HS.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de
600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i <= 2 m de
llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o
torn, col·locada amb morter.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i més de 2 i
fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de
motor, cinta o torn, col·locada amb morter.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de
ceràmica armada per a revestir, de 34x20 cm i de més de 3 i
fins a 4 m de llargària, per a un accionament a través de
motor, cinta o torn, col·locada amb morter.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 07 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

193513B4 m2 SOLERES DE FORMIGÓ

108,82 27,76 3.021,32

E9DC1P33 m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

116,31 34,84 4.052,31

E9U37191 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT

56,27 6,80 382,78

E9QGF92E m2

277,84 35,26 9.796,37

E9U710A1 m SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT

225,22 7,48 1.683,65

E8411C50 m2 CEL RAS DE PLAQUES D'ESCAIOLA

30,99 13,98 433,18

E8122112 m2 ENGUIXAT

758,37 9,33 7.078,52

E8122312 m2 ENGUIXAT

256,69 11,18 2.869,16

PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA AMB 
ACABAT DE FUSTA

Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200
mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb
tacs i cargols a la estructura.

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 
13279-1.

Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-
HS.

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8
cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de
gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig natural envernissat,
de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de
gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió per a
encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm
de gruix.

Sòcol de fusta de faig envernissada, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols.

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
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E8251335 m2 ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

129,05 21,67 2.796,21

E898K2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

335,84 5,27 1.768,48

E898J2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

758,37 4,57 3.465,50

E8942BA0 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FUSTA

78,75 15,84 1.247,12

E8J1316K m CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA

68,03 13,90 945,93

E9V7U001 m ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT

17,60 38,00 668,82

E9V32613 m

14,00 58,31 816,31

TOTAL CAPÍTOL 07 Paviments i revestiments ………........................................................... 41.025,66

Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit,
format per frontal i estesa de vora motllurada, preu mitjà i 2,5
a 3,3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).

ESGLAÓ DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES 
PORCELLÀNIC PREMSAT

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça
especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi,
de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de
gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions
mecàniques.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
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CAPÍTOL 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1A1ELA5C m2 PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI

3,30 280,60 925,98

1A1E4210 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

1,10 336,93 370,62

1A1E5111 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

2,64 330,77 873,23

1A1E5110 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

8,25 210,44 1.736,09

1A1E2510 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

1,91 224,79 430,24

1A1E2511 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

1,91 342,38 655,31

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 150x220 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla
batent i una fixa i perfils de preu alt, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de
gruix amb butiral transparent.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 75x120 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla
oscil·lobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4
9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6/8/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 150x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3
7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat
amb comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 150x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3
7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 180x120 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla
batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 180x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 4
9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

1A1E5311 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

4,40 312,08 1.373,15

1A1ED111 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

7,98 351,23 2.802,83

1A1ED210 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

3,15 226,40 713,17

1A1EF311 m2 BALCONERA CORREDISSA ALUMINI

6,18 314,75 1.945,18

1A222331 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

17,53 140,81 2.468,03

1A222332 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

3,28 207,41 680,31

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 150x220 cm, amb balconera d'alumini lacat d'una fulla
batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8
mm/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 180x220 cm, amb balconera d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3
7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat
amb comandament amb cinta i guies.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles
batents fusta de sapel·li, d'una llum de bastiment aproximada
de 70x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de
fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2
de llum de bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles
batents fusta de sapel·li, amb galzes per a vidre, d'una llum
de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de
base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 210x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles
corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3
7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat
amb comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat
de 120x220 cm, amb balconera d'alumini lacat d'una fulla
batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8
mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.



       PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 221       

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

1A222333 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

5,13 143,51 735,48

1A222334 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

7,59 263,75 2.000,51

1ASAF1B2 u

1,64 289,09 474,11

EABGA9B2 m2 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

8,40 119,19 1.001,16

TOTAL CAPÍTOL 08 Tancaments i divisòries practicables …………...…………...…………… 19.185,39

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles
corredisses fusta de sapel·li, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de base d'envà
per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles
corredisses fusta de sapel·li, amb galzes per a vidre, d'una
llum de bastiment aproximada de 120x205 cm, amb
bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de
bastiment.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una
llum de 80x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic
per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb
polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació
mural, col·locada.

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 4000x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,
lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau,
acabat per a pintar, col·locada.

PORTA TALLAFOCS AMB AUTOMATISMES, 
COL·LOCADA



       PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 222       

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

ED111E11 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

12,40 14,42 178,83

ED111E21 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

20,05 14,78 296,37

ED111E71 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

10,05 22,77 228,88

ED7FR101 m

48,80 20,30 990,53

ED7FR111 m

67,45 21,03 1.418,39

ED7FR211 m

6,20 22,52 139,61

ED7FR311 m

12,05 30,45 366,96

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT 
SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT 
SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT 
SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-
1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT 
SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-
1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-
1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 90 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

ED15E671 m

44,40 17,75 788,04

ED15E771 m

2,50 19,86 49,66

ED15E871 m

2,50 22,73 56,83

ED51QJZ1 u

9,00 41,77 375,89

ED5FC174 m

13,25 57,50 761,82

ED15J871 m

23,15 20,00 462,98

TOTAL CAPÍTOL 09 Instal·lacions d'evacuació …………...…………...………………………… 6.114,77

BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides.

BONERA, COL·LOCADA

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a
200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa
de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-
EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base
de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100
mm de gruix.

CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, 
COL·LOCAT

BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides.

CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-
1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides.

Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

1E22G064 u

1,00 11.499,80 11.499,80

EE364581 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

1,00 102,91 102,91

EE3665B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

1,00 141,23 141,23

EE3675B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

2,00 153,58 307,16

EE3685B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

1,00 165,93 165,93

EE3695B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

1,00 182,82 182,82

EE36A5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

1,00 195,17 195,17

EE36C5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

3,00 224,41 673,23

EE36D5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

2,00 236,76 473,52

Radiador d'alumini de 4 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ PER A INTERIOR 
D'HABITATGE

Radiador d'alumini de 6 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 7 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de
superfície 500 m2 caldera de gas de condensació de gas
natural, i ajudes de ram de paleta, (no inclou radiadors i
valvuleria).

Radiador d'alumini de 8 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 9 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 10 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 12 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 13 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

EE36E5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

4,00 249,11 996,44

EE36E5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

2,00 308,61 617,22

EE36A5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

2,00 373,86 747,72

EE36C5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

4,00 446,40 1.785,60

EE36F5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

1,00 516,94 516,94

EE39T541 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

4,00 192,40 769,60

EE39T582 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

1,00 228,40 228,40

EE39T741 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

1,00 200,40 200,40

TOTAL CAPÍTOL 10 Calefacció …………...…………...……………………................................ 19.604,11

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-60 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-80 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 5 elements model TV-1800 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-60 - 800, segons
UNE-EN 442-1, mural, col·locat.

Radiador d'alumini de 6 elements model TV-1800 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 7 elements model TV-1800 de
BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 800, segons
UNE-EN 442-1, mural, col·locat.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 1200, segons
UNE-EN 442-1, mural, col·locat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 11 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G22A300 u

1,00 10.132,46 10.132,46

TOTAL CAPÍTOL 11 Electricitat …………...…………...…………………………. 10.132,46

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'HABITATGE

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 500 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de paleta.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1J41G000 u

1,00 5.265,77 5.265,77

EJ11Q412 u

1,00 913,11 913,11

EJ12L6CQ u

2,00 129,73 259,46

EJ12L8CQ u

2,00 129,73 259,46

EJ12L7HQ u

1,00 223,72 223,72

EJ13B61L u

1,00 121,87 121,87

EJ13B71L u

6,00 135,90 815,41

EJ14BB12 u

5,00 295,07 1.475,33

EJ18LFAL u

1,00 79,61 79,61

PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700
mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment.

INODOR, COL·LOCAT

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació.

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70
a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària,
preu superior, col·locada sobre moble.

AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, 
COL·LOCADA

LAVABO, COL·LOCAT

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt, recolzat sobre
taulell o moble.

LAVABO, COL·LOCAT

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, recolzat
sobre taulell o moble.

PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x850
mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment

PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800
mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment.

INSTAL·LACIÓ INTERIOR PARTICULAR D'HABITATGE

Instal·lació de lampisteria interior d'un habitatge de 500 m2
de superfície, i ajudes de ram de paleta.

BANYERA AMB HIDROMASATGE, COL.LOCADA

Banyera angular de material acrílic amb 6 jets d'aigua i aire-
venturi d'hidromasatge, de 1400x1400 mm, de color blanc,
per a revestir, col·locada sobre suports regulables.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

EJ19D51P u

1,00 236,07 236,07

EJ21312A u

1,00 169,89 169,89

EJ22612A u

5,00 104,69 523,46

EJ23512A u

7,00 130,60 914,19

EJ285AEG u

1,00 279,05 279,05

EJ29A123 u

1,00 60,22 60,22

TOTAL CAPÍTOL 12 Instal·lacions de lampisteria …………...…………...……………………… 11.596,63

AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, d'acer inoxidable preu alt, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets.

AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, 
COL·LOCADA

SAFAREIG, COL·LOCAT

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat,
de capacitat útil de 35 a 50 l, color blanc, preu alt, col·locat
sobre moble.

AIXETA PER A BANYERA/DUTXA, COL·LOCADA

Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural,
muntada superficialment, amb broc i aixetes d'alimentació,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i
sortida de 1/2".

AIXETA PER A SAFAREIG, COL·LOCADA

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
3/4".

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de 1/2" i sortida de 1/2".

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2".

AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, 
COL·LOCADA
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIONS D'AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

1P141233 u

10,00 47,08 470,83

1P531113 u

10,00 93,31 933,13

EP2AU010 u

1,00 379,23 379,23

TOTAL CAPÍTOL 13 Instal·lacions d'audiovisuals i de comunicació …………...…………...… 1.783,19

PORTERS ELECTRÒNICS, COL·LOCATS

Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, cinc telèfons terminal interiors, font alimentació i
obreportes automàtic, instal·lat.

PRESA DE SENYAL DE TV, AMB LÍNIA

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc
per a mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors
elèctrics de material plàstic, conductor coaxial i caixa per a
mecanismes, instal·lada.

PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA, AMB LÍNIA

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector
RJ11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu alt, amb tub flexible corrugat de
PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i
cable per a intercomunicador.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 14 EQUIPAMENTS

EQ7117E4 u

2,00 230,61 461,22

EQ7117D4 u

1,00 245,04 245,04

EQ7118E4 u

3,00 239,18 717,53

EQ7118C4 u

2,00 245,64 491,27

EQ7128B4 u

1,00 203,61 203,61

EQ712A43 u

4,00 367,66 1.470,62

EQ5AU010 m

4,50 90,14 405,61

MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada,
amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble
amb cargols.

MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200
mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers, de DM lacat,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers de DM lacat, preu alt,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos de DM lacat, preu alt,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers de DM lacat, preu alt,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i
700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

MÒDUL COLUMNA DE MOBLE DE CUINA, COL·LOCAT
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

EQ5AU011 m

3,00 118,23 354,68

EQ5AU201 u

1,00 380,73 380,73

EQ5AU301 u

1,00 630,18 630,18

EQ5AU401 u

1,00 348,46 348,46

EQ5AU01 u

1,00 641,91 641,91

TOTAL CAPÍTOL 14 Equipaments …………...………….....................………………………...... 6.350,87

TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 80 cm d'amplada,
amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble
amb cargols.

PLACA DE COCCIÓ

Placa de coció a gas de 5 focs de 70 cm d'acer inoxidable,
graella de ferro colat, model SRV576GH5 de Smeg, col·locat.

FORN ELÈCTRIC

Forn elèctric mutifunció turbo, amb 10 versions de
funcionament, funció de neteja Teka Hydroclean,
comandaments ocults, capacitat 56 litres, d'acer inoxidable,
model HL 870 de Teka, col·locat.

MICROONES ELÈCTRIC

Microones d'acer inoxidable, panell de comandaments
mecànic, grill simultani 1000W, cinc nivells de potència
800W, capacitat 18 litres, model MWL 20BI de Teka,
col·locat.

CAMPANA DECORATIVA ILLA

Campana decorativa d'illa, amb comandaments electrònics
retroil·luminats, tres velocitats + intensiva, programador de
temps d'aspiració, motor blindat de doble turbina, capacitat
d'extracció mín. 240m3/h - màx. 780m3/h, model DG2 ISLA
de Teka, col·locat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 15 URBANITZACIÓ

F612AA1J m3

4,27 254,62 1.088,39

E612BR1L m2

72,20 31,08 2.244,25

F6A15603 m

72,20 16,10 1.162,60

F6A2U010 m

19,72 42,90 846,05

E9DCAP3B m2

117,04 38,14 4.464,42

ER3P9264 m3

12,37 140,83 1.742,42

1R431150 m2

141,86 11,78 1.670,62

TOTAL CAPÍTOL 15 Urbanització …………...………….....................………………………....... 13.218,75

Tanca de 0,80 m d'alçària formada per una estructura d´acer
galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó i acabat
amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix.

TANQUES AMB PLANXES METÀL·LIQUES, 
COL·LOCADES

PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades
extensives de plantes del gènere Sedum, subministrades en
alvèol, considerant una densitat de plantació de 14 u/m2 i
primer reg.

Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA

Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES PER A 
COBERTES ENJARDINADES

REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i
plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb
platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a
punts singulars.

PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de
290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:0,5:4,
amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m.

PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN 

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4
amb ciment CEM II.
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CAPÍTOL EUROS %

01 Enderrocs 13.446,45 5,77

02 Condicionament del terreny 8.500,37 3,65

03 Fonamentació 12.346,32 5,30

04 Estructures 35.759,12 15,34

05 Cobertes 23.769,40 10,20

06 Tancaments i divisòries 10.312,67 4,42

07 Paviments i revestiments 41.025,66 17,60

08 Tancaments i divisòries practicables 19.185,39 8,23

09 Instal·lacions d'evacuació 6.114,77 2,62

10 Calefacció 19.604,11 8,41

11 Electricitat 10.132,46 4,35

12 Instal·lacions de lampisteria 11.596,63 4,97

13 Instal·lacions d'audiovisuals i de comunicació 1.783,19 0,76

14 Equipaments 6.350,87 2,72

15 Urbanització 13.218,75 5,67

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 233.146,17

14,00% Despeses Generals 32.640,46
6,00% Benefici Industrial 13.988,77

10,00% Honoraris Tècnics 23.314,62

SUMA DE D.G. I B.I. 69.943,85

SUBTOTAL 303.090,01

10,00% IVA 30.309,00 30.309,00

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 333.399,02

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 333.399,02

Puja el pressupost general a l'esmentada quantitat de 
TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS
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4 ANNEX  CONSUM ENERGÈTIC
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

K21124A0 m³ ENDERROC D'EDIFICACIONS

Components constitutius de maquinària - 123,89 34,41 32,36

gasoil - 123,89 34,41 32,36

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 123,89 34,41 32,36

K2144F00 m² ENDERROC DE SOSTRE

Components constitutius de maquinària - 5,33 1,48 1,39

gasoil - 5,33 1,48 1,39

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 5,33 1,48 1,39

K2144A00 m² ENDERROC DE SOSTRE

Components constitutius de maquinària - 48,83 13,56 7,12

elèctrica - 48,83 13,56 7,12

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 48,83 13,56 7,12

K2164671 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Components constitutius de maquinària - 4,20 1,17 0,61

elèctrica - 4,20 1,17 0,61

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 4,20 1,17 0,61

Enderroc de petita edificació d'obra de fàbrica, de fins a 30 m3 de volum aparent, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

E22113C2 m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

Components constitutius de maquinària - 432,12 120,03 112,87

gasoil - 432,12 120,03 112,87

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 432,12 120,03 112,87

E21R1165 u TALA CONTROLADA

Components constitutius de maquinària - 1.276,74 354,65 333,48

gasoil - 1.276,74 354,65 333,48

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 1.276,74 354,65 333,48

E222142A m3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU

Components constitutius de maquinària - 432,12 120,03 112,87

gasoil - 432,12 120,03 112,87

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 432,12 120,03 112,87

E2251777 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE

Components constitutius de maquinària - 60,70 16,86 15,85

gasoil - 60,70 16,86 15,85

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 60,70 16,86 15,85

E2213422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

Components constitutius de maquinària - 754,69 209,64 197,13

gasoil - 754,69 209,64 197,13

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 754,69 209,64 197,13

E2215422 m3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI

Components constitutius de maquinària - 578,19 160,61 151,02

gasoil - 578,19 160,61 151,02

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 578,19 160,61 151,02

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km).

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 100% del PN.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E24120A5 m3 TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

Components constitutius de maquinària - 1.247,68 346,58 325,89

gasoil - 1.247,68 346,58 325,89

TOTAL PARTIDA ………………………………………… 1.247,68 346,58 325,89

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 03 FONAMENTACIÓ

E32515G3 m3 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 

Components constitutius de materials 2.538,55 1.403,42 389,84 257,19

aigua 173,25 1,04 0,29 0,05

àrid 2.076,55 311,48 86,52 16,61

ciment 288,75 1.090,90 303,03 240,53

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2.538,55 1.403,42 389,84 257,19

E32B300P kg ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES

Components constitutius de materials 1,07 37,44 10,40 3,02

acer 1,05 36,75 10,21 2,96

acer recuit 0,02 0,69 0,19 0,06

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,07 37,44 10,40 3,02

E31522G3 m3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

Components constitutius de materials 2.659,44 1.470,26 408,40 269,43

aigua 181,50 1,09 0,30 0,05

àrid 2.175,44 326,32 90,64 17,40

ciment 302,50 1.142,85 317,46 251,98

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2.659,44 1.470,26 408,40 269,43

E31B3000 kg ARMADURA DE RASES I POUS

Components constitutius de materials 1,07 37,40 10,39 3,01

acer 1,05 36,75 10,21 2,96

acer recuit 0,02 0,65 0,18 0,05

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,07 37,40 10,39 3,01

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 04 ESTRUCTURES

E433F254 m3 BIGA DE FUSTA, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 600,00 1.260,00 350,00 36,04

fusta 600,00 1.260,00 350,00 36,04

TOTAL PARTIDA ……………………………… 600,00 1.260,00 350,00 36,04

443L5F14 m2 SOSTRE AMB BIGUETES DE FUSTA

Components constitutius de materials 42,59 817,89 227,19 70,16

acer galvanitzat 0,13 5,21 1,45 0,39

fusta 20,40 42,84 11,90 1,23

massilla de silicona 0,06 1,20 0,33 0,18

poliestirè extruït 2,21 257,99 71,66 38,08

tauler aglomerat 19,79 510,65 141,85 30,28

TOTAL PARTIDA ……………………………… 42,59 817,89 227,19 70,16

E4436111 kg BIGA D'ACER, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 1,00 41,50 11,53 4,00

acer laminat 0,90 31,50 8,75 2,52

imprimació antioxidant 0,10 10,00 2,78 1,48

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,00 41,50 11,53 4,00

E4D2D123 m2 ENCOFRAT PER A MURS

Components constitutius de materials 5,23 30,13 8,37 1,87

acer 0,15 5,28 1,47 0,43

acer galvanitzat 0,15 6,42 1,78 0,48

acer recuit 0,20 8,50 2,36 0,68

fusta 4,73 9,93 2,76 0,28

TOTAL PARTIDA ……………………………… 5,23 30,13 8,37 1,87

Biga de fusta de pi insignis C24 acabat a tall de serra, de 14x24 a 40x44 cm de secció i
llargària fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell
de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada.

Sostre amb biguetes de fusta de pi insignis C24 acabat ribotat, de secció 8x14 a 16x22 cm
i fins a 5 m de llargària, treballada al taller, amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), amb intereixos de 50 cm, i solera d' empostissat
amb de panell sandvitx model TAH 10-60-19 BAR de Termochip de tauler de fusta,
aïllament i placa d'acabat de 10+60+19 mm de gruix, col·locades fixacions mecàniques.

Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de
base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E4F1B15B m3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC CALAT

Components constitutius de materials 1.258,59 2.752,55 764,59 230,56

additiu 0,08 7,52 2,09 1,11

aigua 32,34 0,19 0,05 0,01

àrid 263,57 39,54 10,98 2,11

ceràmica 922,17 2.552,57 709,05 193,66

ciment 40,43 152,73 42,42 33,67

Components constitutius de maquinària - 1,70 0,47 0,25

elèctrica - 1,70 0,47 0,25

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.258,59 2.754,25 765,06 230,81

E4F2B55B m3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT

Components constitutius de materials 1.225,75 2.810,12 780,58 230,51

additiu 0,06 5,99 1,66 0,88

aigua 25,77 0,15 0,04 0,01

àrid 210,06 31,51 8,75 1,68

ceràmica 957,64 2.650,75 736,32 201,10

ciment 32,22 121,72 33,81 26,84

Components constitutius de maquinària - 1,35 0,38 0,20

elèctrica - 1,35 0,38 0,20

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.225,75 2.811,47 780,96 230,71

E4LH411D m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

Components constitutius de materials 108,72 355,12 98,65 29,13

acer 2,32 81,03 22,51 6,53

ceràmica 63,20 174,95 48,60 13,27

formigó prefabricat 42,08 96,79 26,89 9,26

fusta 1,12 2,35 0,65 0,07

TOTAL PARTIDA ……………………………… 108,72 355,12 98,65 29,13

Pilar de maó ceràmic calat de fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2.

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 26 kNm per m d'amplària de sostre.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E4LH611F m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

Components constitutius de materials 114,62 371,45 103,18 30,37

acer 2,32 81,03 22,51 6,53

ceràmica 69,10 191,28 53,13 14,51

formigó prefabricat 42,08 96,79 26,89 9,26

fusta 1,12 2,35 0,65 0,07

TOTAL PARTIDA ……………………………… 114,62 371,45 103,18 30,37

E4LHA21R m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

Components constitutius de materials 129,28 412,09 114,47 33,46

acer 2,32 81,03 22,51 6,53

ceràmica 83,85 232,10 64,47 17,61

formigó prefabricat 42,08 96,79 26,89 9,26

fusta 1,03 2,17 0,60 0,06

TOTAL PARTIDA ……………………………… 129,28 412,09 114,47 33,46

E4R11025 kg ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE

Components constitutius de materials 1,00 82,48 22,91 4,53

acer inoxidable 1,00 82,48 22,91 4,53

Components constitutius de maquinària - 2,79 0,78 0,41

elèctrica - 2,79 0,78 0,41

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,00 85,27 23,69 4,94

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats
tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra
amb soldadura.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 29 kNm per m d'amplària de sostre.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 24+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6 m,
llum 5 a 7 m, de moment flector últim 37 kNm per m d'amplària de sostre.



       PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 248       

CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 05 COBERTES

15131590 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

Components constitutius de materials 200,98 641,97 178,32 99,02

additiu escumant 0,25 25,25 7,01 3,73

aigua 23,12 0,14 0,04 0,01

àrid 132,44 19,87 5,52 1,06

betum asfàltic 7,57 333,96 92,77 49,06

ciment 24,54 92,71 25,75 20,44

llana de vidre 0,07 3,21 0,89 0,10

matèria vegetal 11,11 - - -

polièster 0,51 27,48 7,63 4,06

polietilè 1,37 139,35 38,71 20,57

Components constitutius de maquinària - 0,33 0,09 0,05

elèctrica - 0,33 0,09 0,05

TOTAL PARTIDA ……………………………… 200,98 642,30 178,41 99,07

15131A70 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

Components constitutius de materials 202,33 766,28 212,86 117,74

additiu escumant 0,25 25,25 7,01 3,73

aigua 24,07 0,14 0,04 0,01

àrid 131,34 19,70 5,47 1,05

betum asfàltic 8,49 374,55 104,04 55,02

ciment 24,54 92,71 25,75 20,44

matèria vegetal 11,11 - - -

polièster 0,18 9,45 2,63 1,40

poliestirè 0,77 77,00 21,39 11,37

poliestirè expandit 1,05 122,85 34,13 18,13

polietilè 0,13 13,35 3,71 1,97

polipropilè 0,40 31,28 8,69 4,62

Components constitutius de maquinària - 0,33 0,09 0,05

elèctrica - 0,33 0,09 0,05

TOTAL PARTIDA ……………………………… 202,33 766,61 212,95 117,79

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó
cel·lular, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines
una LBM (SBS)- 30- FV i l'altra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora amb geotèxtil,
capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb
geotèxtil i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó
cel·lular, aïllament amb planxes de poliestirè expandit, capa separadora amb geotèxtil,
impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines una LBM
(APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP, capa separadora, retenidora drenant i filtrant de
poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

15117M02 m2 COBERTA PLANA TRANSITABLE

Components constitutius de materials 206,78 639,47 177,62 70,18

aigua 10,98 0,07 0,02 0,00

argila expandida 35,00 157,50 43,75 4,90

àrid 98,98 14,85 4,12 0,79

betum asfàltic 6,04 266,27 73,96 39,12

calç 6,01 28,96 8,05 4,99

ceràmica 38,54 106,68 29,63 8,09

ciment 10,88 41,10 11,42 9,06

llana de vidre 0,06 2,68 0,74 0,08

polièster 0,14 7,68 2,13 1,13

polietilè 0,07 6,73 1,87 0,99

polipropilè 0,09 6,95 1,93 1,03

Components constitutius de maquinària - 0,85 0,24 0,12

elèctrica - 0,85 0,24 0,12

TOTAL PARTIDA ……………………………… 206,78 640,32 177,86 70,30

151Z1186 m JUNT DE DILATACIÓ PER A COBERTES PLANES

Components constitutius de materials 2,64 48,07 13,36 7,09

aigua 0,08 0,00 0,00 0,00

betum asfàltic 0,08 3,65 1,01 0,54

escuma de polietilè 0,03 2,81 0,78 0,42

massilla de silicona 0,75 15,06 4,18 2,22

oxiasfalt 1,57 15,72 4,37 2,31

polièster 0,07 3,84 1,07 0,57

poliestirè expandit 0,05 6,32 1,76 0,93

polietilè 0,01 0,67 0,19 0,10

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,64 48,07 13,36 7,09

Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació
de pendents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment,
capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat
superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i
130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica.

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i del doblat de rajola, a l'esquena
d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LO-
30-FP, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit i segellat amb massilla de
silicona, per a coberta transitable.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

151Z6VF9 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

Components constitutius de materials 9,11 180,75 50,21 24,91

aigua 0,55 0,00 0,00 0,00

alumini 0,11 17,77 4,94 1,02

àrid 3,90 0,59 0,16 0,03

betum asfàltic 2,58 113,76 31,60 16,71

ciment 0,60 2,26 0,63 0,50

dissolvent 0,25 25,20 7,00 3,72

llana de vidre 0,03 1,61 0,45 0,05

oxiasfalt 1,01 10,08 2,80 1,48

poliestirè expandit 0,08 9,48 2,63 1,40

Components constitutius de maquinària - 0,03 0,01 0,00

elèctrica - 0,03 0,01 0,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 9,11 180,78 50,22 24,91

151Z6S88 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

Components constitutius de materials 20,52 76,37 21,22 10,37

aigua 1,10 0,01 0,00 0,00

àrid 11,99 1,80 0,50 0,10

betum asfàltic 0,69 30,39 8,44 4,46

ceràmica 4,41 12,20 3,39 0,93

ciment 0,60 2,26 0,63 0,50

oxiasfalt 1,57 15,72 4,37 2,31

polièster 0,07 3,84 1,07 0,57

poliestirè expandit 0,08 9,48 2,63 1,40

polietilè 0,01 0,67 0,19 0,10

Components constitutius de maquinària - 0,14 0,04 0,02

elèctrica - 0,14 0,04 0,02

TOTAL PARTIDA ……………………………… 20,52 76,51 21,26 10,39

Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-48/M-TV encastada al parament i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.

Minvell amb rajola ceràmica, amb reforç de membrana bituminosa LO-30-FP i formació de
junt de poliestirè expandit, per a coberta transitable.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1612A352 m2  TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA DE DOS FULLS

Components constitutius de materials 247,19 648,40 180,12 61,41

aigua 5,60 0,03 0,01 0,00

àrid 44,20 6,63 1,84 0,35

calç 8,65 41,69 11,58 7,18

ceràmica 182,51 505,18 140,33 38,33

ciment 5,60 21,16 5,88 4,67

poliestirè expandit 0,63 73,71 20,48 10,88

Components constitutius de maquinària - 0,30 0,08 0,04

elèctrica - 0,30 0,08 0,04

TOTAL PARTIDA ……………………………… 247,19 648,70 180,20 61,46

E614M711 m2 ENVÀ COL.LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA O GUIX

Components constitutius de materials 55,41 146,93 40,82 11,31

ceràmica 48,75 134,95 37,49 10,24

guix 6,66 11,98 3,33 1,07

TOTAL PARTIDA ……………………………… 55,41 146,93 40,82 11,31

E6Z1332V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 39,70 100,90 28,03 8,76

acer 0,70 24,50 6,81 1,97

àrid 12,79 1,92 0,53 0,10

ceràmica 24,30 67,26 18,68 5,10

ciment 1,91 7,22 2,01 1,59

TOTAL PARTIDA ……………………………… 39,70 100,90 28,03 8,76

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de
paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS,
de tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà amb
morter elaborat a l'obra de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en
tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x20 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn,
col·locada amb morter.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E6Z1333V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 35,51 98,29 27,30 8,28

acer 0,70 24,50 6,81 1,97

àrid 9,14 1,37 0,38 0,07

ceràmica 24,30 67,26 18,68 5,10

ciment 1,37 5,16 1,43 1,14

TOTAL PARTIDA ……………………………… 35,51 98,29 27,30 8,28

E6Z1334V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 33,40 96,99 26,94 8,04

acer 0,70 24,50 6,81 1,97

àrid 7,31 1,10 0,30 0,06

ceràmica 24,30 67,26 18,68 5,10

ciment 1,09 4,13 1,15 0,91

TOTAL PARTIDA ……………………………… 33,40 96,99 26,94 8,04

EC152701 m2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 15,72 420,72 116,86 25,80

butil 0,12 12,00 3,33 1,77

vidre trempat 15,60 408,72 113,53 24,03

TOTAL PARTIDA ……………………………… 15,72 420,72 116,86 25,80

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de
3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x20 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a través de motor,
cinta o torn, col·locada amb morter.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta
o torn, col·locada amb morter.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 07 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

193513B4 m2 SOLERES DE FORMIGÓ

Components constitutius de materials 648,70 221,00 61,39 32,67

aigua 20,09 0,12 0,03 0,01

àrid 597,54 89,63 24,90 4,78

ciment 30,90 116,74 32,43 25,74

polietilè 0,05 5,39 1,50 0,79

polipropilè 0,12 9,12 2,53 1,35

Components constitutius de maquinària - 3,04 0,85 0,79

gasoil - 3,04 0,85 0,79

TOTAL PARTIDA ……………………………… 648,70 224,04 62,24 33,46

E9DC1P33 m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

Components constitutius de materials 31,55 371,39 103,16 41,67

additiu 0,14 13,25 3,68 1,96

àrid 5,25 0,79 0,22 0,04

ciment 1,98 7,49 2,08 1,65

gres porcelànic 23,13 252,16 70,04 23,60

resina sintètica 1,05 97,70 27,14 14,42

TOTAL PARTIDA ……………………………… 31,55 371,39 103,16 41,67

E9U37191 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 2,17 25,75 7,15 2,92

additiu 0,01 0,93 0,26 0,14

àrid 0,39 0,06 0,02 0,00

ciment 0,14 0,54 0,15 0,12

gres porcelànic 1,55 16,90 4,69 1,58

resina sintètica 0,08 7,32 2,03 1,08

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,17 25,75 7,15 2,92

Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS.

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-
EN 13888).

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E9QGF92E m2 PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

Components constitutius de materials 9,42 37,32 10,38 3,19

adhesiu de cautxú sintètic 0,03 1,32 0,37 0,20

cola natural 0,45 2,23 0,62 0,20

fusta 8,79 18,45 5,13 0,53

polietilè expandit 0,08 7,88 2,19 1,16

vernís 0,07 7,44 2,07 1,10

TOTAL PARTIDA ……………………………… 9,42 37,32 10,38 3,19

E9U710A1 m SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 0,75 7,61 2,11 0,75

acer galvanitzat 0,07 3,00 0,83 0,23

fusta 0,65 1,37 0,38 0,04

nylon 0,01 1,20 0,33 0,18

vernís 0,02 2,04 0,57 0,30

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,75 7,61 2,11 0,75

E8411C50 m2 CEL RAS DE PLAQUES D'ESCAIOLA

Components constitutius de materials 23,72 55,64 15,46 4,77

acer 0,09 3,13 0,87 0,25

acer galvanitzat 0,25 10,43 2,90 0,78

escaiola 18,38 33,08 9,19 2,94

guix 5,00 9,00 2,50 0,80

TOTAL PARTIDA ……………………………… 23,72 55,64 15,46 4,77

E8122112 m2 ENGUIXAT

Components constitutius de materials 21,19 22,45 6,24 1,99

aigua 8,74 0,05 0,02 0,00

guix 12,45 22,40 6,22 1,99

TOTAL PARTIDA ……………………………… 21,19 22,45 6,24 1,99

Sòcol de fusta de faig envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i
cargols.

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta
de faig natural envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix
total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm de gruix.

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb
filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a la estructura.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E8122312 m2 ENGUIXAT

Components constitutius de materials 23,34 24,68 6,86 2,19

aigua 9,66 0,06 0,02 0,00

guix 13,68 24,62 6,84 2,19

TOTAL PARTIDA ……………………………… 23,34 24,68 6,86 2,19

E8251335 m2 ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

Components constitutius de materials 22,25 264,89 73,59 21,20

additiu 0,05 4,74 1,32 0,70

àrid 3,68 0,55 0,15 0,03

ceràmica esmaltada 16,83 187,62 52,12 9,59

ciment 0,95 3,59 1,00 0,79

resina sintètica 0,74 68,39 19,00 10,09

TOTAL PARTIDA ……………………………… 22,25 264,89 73,59 21,20

E898K2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

Components constitutius de materials 0,55 22,19 6,16 3,27

pintura plàstica 0,40 7,96 2,21 1,17

resina epoxi 0,15 14,23 3,95 2,10

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,55 22,19 6,16 3,27

E898J2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

Components constitutius de materials 0,55 22,19 6,16 3,27

pintura plàstica 0,40 7,96 2,21 1,17

resina epoxi 0,15 14,23 3,95 2,10

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,55 22,19 6,16 3,27

E8942BA0 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FUSTA

Components constitutius de materials 0,50 45,44 12,62 6,71

esmalt sintètic 0,35 31,21 8,67 4,61

resina epoxi 0,15 14,23 3,95 2,10

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,50 45,44 12,62 6,71

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E8J1316K m CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA

Components constitutius de materials 17,81 31,22 8,66 3,94

additiu 0,01 0,47 0,13 0,07

aigua 1,05 0,01 0,00 0,00

àrid 8,03 1,20 0,33 0,06

calç 2,10 10,12 2,81 1,74

ceràmica 5,52 15,28 4,24 1,16

ciment 1,10 4,14 1,15 0,91

Components constitutius de maquinària - 0,06 0,02 0,01

elèctrica - 0,06 0,02 0,01

TOTAL PARTIDA ……………………………… 17,81 31,27 8,68 3,95

E9V7U001 m ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 1,52 28,91 8,03 1,52

acer inoxidable 0,32 26,39 7,33 1,45

fusta 1,20 2,52 0,70 0,07

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,52 28,91 8,03 1,52

E9V32613 m ESGLAÓ DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT

Components constitutius de materials 16,46 188,10 52,25 19,89

additiu 0,06 5,96 1,65 0,88

àrid 1,58 0,24 0,07 0,01

ciment 0,79 2,98 0,83 0,66

gres porcelànic 13,71 149,48 41,52 13,99

resina sintètica 0,32 29,44 8,18 4,35

TOTAL PARTIDA ……………………………… 16,46 188,10 52,25 19,89

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una
peça, col·locat amb fixacions mecàniques.

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos
cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de
vora motllurada, preu mitjà i 2,5 a 3,3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1A1ELA5C m2 PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI

Components constitutius de materials 64,67 2.298,24 638,40 137,63

acer galvanitzat 3,30 137,84 38,29 10,34

alumini 8,03 1.296,77 360,21 74,39

butil 0,10 9,60 2,67 1,42

EPDM 0,08 8,03 2,23 1,19

massilla de poliuretà 0,13 2,67 0,74 0,39

massilla de silicona 0,03 0,68 0,19 0,10

vidre 53,00 842,65 234,07 49,80

TOTAL PARTIDA ……………………………… 64,67 2.298,24 638,40 137,63

1A1E4210 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Components constitutius de materials 47,58 4.437,94 1.232,76 601,47

acer galvanitzat 6,93 289,15 80,32 21,70

alumini 0,09 15,12 4,20 0,87

alumini lacat 15,10 3.291,47 914,30 483,85

massilla de poliuretà 0,36 7,15 1,99 1,06

massilla de silicona 0,10 1,96 0,54 0,29

neoprè 4,10 491,95 136,65 72,61

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 47,58 4.437,94 1.232,76 601,47

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent i una fixa i perfils de preu alt, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix amb butiral transparent.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat d'una fulla oscil·lobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A
C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

1A1E5111 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

Components constitutius de materials 57,41 5.309,37 1.474,82 612,05

acer galvanitzat 11,95 498,40 138,45 37,40

alumini 7,17 1.157,77 321,60 66,41

alumini lacat 13,01 2.836,27 787,85 416,93

massilla de poliuretà 0,25 4,98 1,38 0,73

massilla de silicona 0,07 1,35 0,37 0,20

neoprè 3,60 432,35 120,10 63,81

nylon 0,17 16,68 4,63 2,46

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

PVC 0,29 20,43 5,68 3,02

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 57,41 5.309,37 1.474,82 612,05

1A1E5110 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

Components constitutius de materials 42,72 3.831,57 1.064,32 518,67

acer galvanitzat 4,80 200,36 55,66 15,04

alumini 0,09 15,12 4,20 0,87

alumini lacat 13,01 2.836,27 787,85 416,93

massilla de poliuretà 0,25 4,98 1,38 0,73

massilla de silicona 0,07 1,35 0,37 0,20

neoprè 3,60 432,35 120,10 63,81

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 42,72 3.831,57 1.064,32 518,67

1A1E2510 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Components constitutius de materials 42,32 3.813,79 1.059,40 517,14

acer galvanitzat 4,44 185,38 51,50 13,91

alumini 0,09 15,12 4,20 0,87

alumini lacat 13,00 2.834,23 787,29 416,63

massilla de poliuretà 0,23 4,67 1,30 0,69

massilla de silicona 0,06 1,22 0,34 0,18

neoprè 3,60 432,03 120,01 63,77

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 42,32 3.813,79 1.059,40 517,14

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

1A1E2511 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Components constitutius de materials 56,87 5.276,54 1.465,72 609,09

acer galvanitzat 11,58 482,82 134,12 36,23

alumini 7,12 1.149,52 319,31 65,94

alumini lacat 13,00 2.834,23 787,29 416,63

massilla de poliuretà 0,23 4,67 1,30 0,69

massilla de silicona 0,06 1,22 0,34 0,18

neoprè 3,60 432,03 120,01 63,77

nylon 0,14 13,89 3,86 2,05

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

PVC 0,24 17,02 4,73 2,51

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 56,87 5.276,54 1.465,72 609,09

1A1E5311 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Components constitutius de materials 56,36 5.249,97 1.458,33 606,95

acer galvanitzat 11,16 465,65 129,35 34,95

alumini 7,08 1.143,65 317,68 65,60

alumini lacat 13,01 2.835,25 787,57 416,78

massilla de poliuretà 0,22 4,45 1,24 0,66

massilla de silicona 0,06 1,14 0,32 0,17

neoprè 3,60 432,19 120,05 63,79

nylon 0,12 11,91 3,31 1,76

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

PVC 0,21 14,59 4,05 2,15

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 56,36 5.249,97 1.458,33 606,95

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A
C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament
amb cinta i guies.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

1A1ED111 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

Components constitutius de materials 54,88 4.610,90 1.280,80 508,49

acer galvanitzat 13,47 561,96 156,10 42,17

alumini 6,91 1.115,94 309,98 64,01

alumini lacat 10,21 2.224,85 618,01 327,05

massilla de poliuretà 0,22 4,35 1,21 0,64

massilla de silicona 0,06 1,17 0,32 0,17

neoprè 2,80 336,19 93,39 49,62

nylon 0,11 11,37 3,16 1,68

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

PVC 0,20 13,93 3,87 2,06

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 54,88 4.610,90 1.280,80 508,49

1A1ED210 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

Components constitutius de materials 38,94 3.116,73 865,75 413,83

acer galvanitzat 4,71 196,39 54,55 14,74

alumini 0,09 15,12 4,20 0,87

alumini lacat 10,20 2.223,38 617,60 326,84

massilla de poliuretà 0,19 3,73 1,04 0,55

massilla de silicona 0,05 1,00 0,28 0,15

neoprè 2,80 335,97 93,32 49,59

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 38,94 3.116,73 865,75 413,83

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, amb
balconera d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4
9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat
amb comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, amb
balconera d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4
9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

1A1EF311 m2 BALCONERA CORREDISSA ALUMINI

Components constitutius de materials 50,65 4.423,14 1.228,65 494,21

acer galvanitzat 9,49 395,77 109,94 29,70

alumini 6,81 1.100,64 305,73 63,13

alumini lacat 10,22 2.227,78 618,83 327,48

massilla de poliuretà 0,17 3,40 0,94 0,50

massilla de silicona 0,05 0,89 0,25 0,13

neoprè 2,81 336,63 93,51 49,69

nylon 0,08 7,59 2,11 1,12

polisulfur 0,10 10,42 2,89 1,54

PVC 0,13 9,30 2,58 1,37

vidre 20,80 330,72 91,87 19,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 50,65 4.423,14 1.228,65 494,21

1A222331 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Components constitutius de materials 38,67 493,01 136,95 46,65

acer 0,11 3,72 1,03 0,30

acer cromat 0,19 7,48 2,08 0,73

fusta 21,93 46,05 12,79 1,32

llautó 0,44 69,69 19,36 6,83

resina sintètica 0,30 27,90 7,75 4,12

tauler de partícules fusta xapada 15,19 287,17 79,77 25,82

vernís 0,51 51,00 14,17 7,53

TOTAL PARTIDA ……………………………… 38,67 493,01 136,95 46,65

1A222332 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Components constitutius de materials 44,02 503,55 131,24 46,21

acer 0,11 3,72 1,03 0,30

acer cromat 0,19 7,48 2,08 0,73

fusta 21,93 46,05 12,79 1,32

llautó 0,44 69,69 19,36 6,83

resina sintètica 0,30 27,90 7,75 4,12

tauler de partícules fusta xapada 20,54 297,71 74,06 25,38

vernís 0,51 51,00 14,17 7,53

TOTAL PARTIDA ……………………………… 44,02 503,55 131,24 46,21

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, d'una
llum de bastiment aproximada de 70x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de
fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, amb
galzes per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de
base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, amb
balconera d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant
de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini
lacat amb comandament amb cinta i guies.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

1A222333 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Components constitutius de materials 42,11 503,39 130,04 44,50

acer 0,11 3,72 1,03 0,30

acer cromat 0,19 7,48 2,08 0,73

fusta 21,93 46,05 12,79 1,32

llautó 0,44 69,69 19,36 6,83

resina sintètica 0,30 27,90 7,75 4,12

tauler de partícules fusta xapada 18,63 297,55 72,86 23,67

vernís 0,51 51,00 14,17 7,53

TOTAL PARTIDA ……………………………… 42,11 503,39 130,04 44,50

1A222334 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Components constitutius de materials 40,74 501,58 129,08 44,47

acer 0,11 3,72 1,03 0,30

acer cromat 0,19 7,48 2,08 0,73

fusta 20,56 44,24 11,83 1,29

llautó 0,44 69,69 19,36 6,83

resina sintètica 0,30 27,90 7,75 4,12

tauler de partícules fusta xapada 18,63 297,55 72,86 23,67

vernís 0,51 51,00 14,17 7,53

TOTAL PARTIDA ……………………………… 40,74 501,58 129,08 44,47

1ASAF1B2 u PORTA TALLAFOCS AMB AUTOMATISMES, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 73,49 2.479,24 688,67 196,07

acer 61,08 2.137,80 593,83 172,25

alumini 0,20 32,30 8,97 1,85

coure 0,20 30,00 8,33 2,94

llana de roca 11,81 263,34 73,15 16,70

policarbonat 0,20 15,80 4,39 2,33

TOTAL PARTIDA ……………………………… 73,49 2.479,24 688,67 196,07

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt,
amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb
polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació
mural, col·locada.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de sapel·li,
d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a
porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de
bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de sapel·li, amb
galzes per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de 120x205 cm, amb bastiment de
base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta.
m2 de llum de bastiment.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EABGA9B2 m2 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 20,51 794,99 220,83 65,94

acer 19,63 686,91 190,81 55,35

acer cromat 0,27 10,48 2,91 1,03

llautó 0,61 97,60 27,11 9,56

TOTAL PARTIDA ……………………………… 20,51 794,99 220,83 65,94

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 4000x210 cm,
amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau,
acabat per a pintar, col·locada.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

ED111E11 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Components constitutius de materials 1,17 82,36 22,87 12,16

cautxú sintètic 0,01 1,13 0,31 0,17

PVC 1,16 81,23 22,56 11,99

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,17 82,36 22,87 12,16

ED111E21 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Components constitutius de materials 1,46 102,94 28,59 15,20

cautxú sintètic 0,01 1,41 0,39 0,21

PVC 1,45 101,53 28,20 14,99

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,46 102,94 28,59 15,20

ED111E71 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Components constitutius de materials 4,29 301,68 83,80 44,52

cautxú sintètic 0,04 3,88 1,08 0,57

PVC 4,25 297,80 82,72 43,95

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,29 301,68 83,80 44,52

ED7FR101 m

Components constitutius de materials 158,64 250,12 69,50 34,72

àrid 155,40 23,31 6,48 1,24

cautxú sintètic 0,02 2,23 0,63 0,33

PVC 3,22 224,58 62,39 33,15

TOTAL PARTIDA ……………………………… 158,64 250,12 69,50 34,72

ED7FR111 m

Components constitutius de materials 159,14 285,98 79,45 40,01

àrid 155,40 23,31 6,48 1,24

cautxú sintètic 0,02 2,58 0,72 0,38

PVC 3,72 260,09 72,25 38,39

TOTAL PARTIDA ……………………………… 159,14 285,98 79,45 40,01

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
90 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

ED7FR211 m

Components constitutius de materials 159,65 321,84 89,40 45,30

àrid 155,40 23,31 6,48 1,24

cautxú sintètic 0,03 2,93 0,81 0,43

PVC 4,22 295,60 82,11 43,63

TOTAL PARTIDA ……………………………… 159,65 321,84 89,40 45,30

ED7FR311 m

Components constitutius de materials 177,24 453,30 125,91 64,49

àrid 171,15 25,67 7,13 1,37

cautxú sintètic 0,03 3,75 1,04 0,56

PVC 6,06 423,88 117,74 62,56

TOTAL PARTIDA ……………………………… 177,24 453,30 125,91 64,49

ED15E671 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Components constitutius de materials 2,99 205,76 57,16 29,92

acer galvanitzat 0,15 6,15 1,71 0,46

cautxú sintètic 0,02 2,11 0,59 0,31

PVC 2,82 197,50 54,86 29,15

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,99 205,76 57,16 29,92

ED15E771 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Components constitutius de materials 3,85 266,21 73,95 38,84

acer galvanitzat 0,15 6,15 1,71 0,46

cautxú sintètic 0,02 2,58 0,72 0,38

PVC 3,68 257,48 71,52 38,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 3,85 266,21 73,95 38,84

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, 

SOTERRAT
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

ED15E871 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Components constitutius de materials 4,36 301,62 83,78 44,07

acer galvanitzat 0,15 6,15 1,71 0,46

cautxú sintètic 0,03 2,93 0,81 0,43

PVC 4,18 292,54 81,26 43,18

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,36 301,62 83,78 44,07

ED51QJZ1 u BONERA, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 0,80 64,77 18,00 4,08

acer galvanitzat 0,05 1,95 0,54 0,15

acer inoxidable 0,70 57,74 16,04 3,17

cautxú sintètic 0,03 3,08 0,86 0,46

nylon 0,02 2,00 0,56 0,30

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,80 64,77 18,00 4,08

ED5FC174 m CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 160,20 588,87 163,57 86,48

acer 0,85 29,77 8,27 2,40

aigua 8,15 0,05 0,01 0,00

àrid 133,84 20,08 5,58 1,07

ciment 12,54 47,38 13,16 10,45

polietilè 4,82 491,59 136,55 72,56

TOTAL PARTIDA ……………………………… 160,20 588,87 163,57 86,48

ED15J871 m CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Components constitutius de materials 4,36 301,62 83,78 44,07

acer galvanitzat 0,15 6,15 1,71 0,46

cautxú sintètic 0,03 2,93 0,81 0,43

PVC 4,18 292,54 81,26 43,18

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,36 301,62 83,78 44,07

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica,
col·locada fixacions mecàniques.

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-
EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

1E22G064 u INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ PER A INTERIOR D'HABITATGE

Components constitutius de materials 1.139,43 15.104,44 4.195,72 1.449,30

acer 9,72 340,20 94,50 27,41

acer galvanitzat 0,07 3,04 0,88 0,25

acer inoxidable 4,32 356,32 98,98 19,57

aigua 420,00 2,52 0,70 0,12

alumini 0,33 52,72 14,64 3,01

bronze 0,56 26,38 7,33 2,58

cautxú sintètic 0,01 0,62 0,17 0,09

coure 9,12 1.367,58 379,88 134,02

coure recuit 72,91 11.081,85 3.078,29 1.086,02

guix 612,06 1.101,71 306,03 97,93

llana de vidre 4,00 194,68 54,08 5,88

llautó 1,60 256,00 71,10 25,11

nylon 0,01 0,80 0,22 0,12

polièster reforçat 0,66 35,46 9,85 5,23

PVC 4,07 284,56 79,07 41,96

Components constitutius de maquinària - 118,80 33,00 17,32

elèctrica - 118,80 33,00 17,32

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.139,43 15.223,24 4.228,72 1.466,62

EE364581 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 7,62 1.177,28 327,02 72,37

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 6,52 1.053,10 292,53 60,41

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 7,62 1.177,28 327,02 72,37

EE3665B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 10,88 1.703,83 473,28 102,57

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 9,78 1.579,65 438,79 90,61

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 10,88 1.703,83 473,28 102,57

Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 500 m2 caldera de gas de
condensació de gas natural, i ajudes de ram de paleta, (no inclou radiadors i valvuleria).

Radiador d'alumini de 4 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 6 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EE3675B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 12,51 1.967,10 546,41 117,67

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 11,41 1.842,92 511,92 105,71

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 12,51 1.967,10 546,41 117,67

EE3685B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 14,14 2.230,37 619,54 132,78

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 13,04 2.106,19 585,05 120,82

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14,14 2.230,37 619,54 132,78

EE3695B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 15,77 2.493,65 692,68 147,88

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 14,67 2.369,47 658,19 135,92

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 15,77 2.493,65 692,68 147,88

EE36A5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 17,40 2.756,92 765,81 162,98

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 16,30 2.632,74 731,32 151,02

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 17,40 2.756,92 765,81 162,98

Radiador d'alumini de 7 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 8 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 9 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 10 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EE36C5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 20,66 3.283,47 912,07 193,18

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 19,56 3.159,29 877,58 181,22

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 20,66 3.283,47 912,07 193,18

EE36D5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 22,29 3.546,75 985,20 208,29

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 21,19 3.422,57 950,71 196,33

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 22,29 3.546,75 985,20 208,29

EE36E5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 23,92 3.810,02 1.058,33 223,39

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 22,82 3.685,84 1.023,84 211,43

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 23,92 3.810,02 1.058,33 223,39

EE36E5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 26,72 4.262,27 1.183,96 249,33

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 25,62 4.138,09 1.149,47 237,37

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 26,72 4.262,27 1.183,96 249,33

Radiador d'alumini de 12 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 13 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-80 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EE36A5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 19,40 3.079,96 855,54 181,51

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 18,30 2.955,78 821,05 169,55

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 19,40 3.079,96 855,54 181,51

EE36C5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 23,06 3.671,12 1.019,75 215,42

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 21,96 3.546,94 985,26 203,46

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 23,06 3.671,12 1.019,75 215,42

EE36F5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 28,55 4.557,85 1.266,06 266,28

acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25

alumini 27,45 4.433,67 1.231,57 254,32

llautó 0,65 104,00 28,89 10,19

PVC 0,05 3,50 0,97 0,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 28,55 4.557,85 1.266,06 266,28

EE39T541 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 7,50 262,50 72,92 21,15

acer 7,50 262,50 72,92 21,15

TOTAL PARTIDA ……………………………… 7,50 262,50 72,92 21,15

EE39T582 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 11,40 399,00 110,83 32,15

acer 11,40 399,00 110,83 32,15

TOTAL PARTIDA ……………………………… 11,40 399,00 110,83 32,15

Radiador d'alumini de 6 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 7 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 800, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 1200, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat.

Radiador d'alumini de 5 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EE39T741 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 9,40 329,00 91,39 26,51

acer 9,40 329,00 91,39 26,51

TOTAL PARTIDA ……………………………… 9,40 329,00 91,39 26,51

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-60 - 800, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 11 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G22A300 u INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'HABITATGE

Components constitutius de materials 1.909,41 9.554,08 2.653,91 1.201,92

ABS 14,01 1.401,00 389,17 206,79

acer 0,74 25,90 7,19 2,09

acer galvanitzat 0,62 25,86 7,18 1,94

acer inoxidable 0,26 21,45 5,96 1,18

aigua 602,22 3,61 1,00 0,17

àrid 320,86 48,13 13,37 2,57

ciment 80,21 303,05 84,18 66,82

coure 0,10 15,00 4,17 1,47

coure recuit 17,53 2.664,50 740,14 261,12

guix 822,81 1.481,05 411,40 131,65

polièster reforçat 0,56 30,08 8,36 4,44

poliestirè 2,36 235,60 65,44 34,77

PVC 47,13 3.298,85 916,35 486,91

Components constitutius de maquinària - 195,42 54,28 28,49

elèctrica - 195,42 54,28 28,49

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.909,41 9.749,50 2.708,19 1.230,41

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 500 m2 amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits,
i ajudes de ram de paleta.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1J41G000 u INSTAL·LACIÓ INTERIOR PARTICULAR D'HABITATGE

Components constitutius de materials 400,92 6.951,67 1.931,03 677,95

aigua 142,00 0,85 0,24 0,04

bronze 0,84 39,34 10,93 3,85

cautxú sintètic 0,01 0,92 0,26 0,14

coure 12,33 1.849,86 513,85 181,29

coure recuit 28,58 4.343,59 1.206,55 425,67

guix 215,13 387,23 107,57 34,42

llautó cromat 2,00 325,60 90,44 31,91

poliamida 0,04 4,28 1,19 0,63

Components constitutius de maquinària - 42,60 11,83 6,21

elèctrica - 42,60 11,83 6,21

TOTAL PARTIDA ……………………………… 400,92 6.994,27 1.942,86 684,16

EJ11Q412 u BANYERA AMB HIDROMASATGE, COL.LOCADA

Components constitutius de materials 2,40 100,10 27,81 7,51

acer galvanitzat 2,40 100,10 27,81 7,51

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,40 100,10 27,81 7,51

EJ12L6CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 4,37 2,49 0,69 0,47

aigua 0,42 0,0025 0,0007 0,000122

àrid 3,42 0,51 0,14 0,03

ciment 0,53 1,98 0,55 0,44

Components constitutius de maquinària - 0,02 0,01 0,0032

elèctrica - 0,02 0,01 0,0032

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,37 2,51 0,70 0,47

EJ12L8CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 4,37 2,49 0,69 0,47

aigua 0,42 0,0025 0,0007 0,000122

àrid 3,42 0,51 0,14 0,03

ciment 0,53 1,98 0,55 0,44

Components constitutius de maquinària - 0,02 0,01 0,0032

elèctrica - 0,02 0,01 0,0032

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,37 2,51 0,70 0,47

Instal·lació de lampisteria interior d'un habitatge de 500 m2 de superfície, i ajudes de ram
de paleta.

Banyera angular de material acrílic amb 6 jets d'aigua i aire-venturi d'hidromasatge, de
1400x1400 mm, de color blanc, per a revestir, col·locada sobre suports regulables.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x850 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EJ12L7HQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 4,37 2,49 0,69 0,47

aigua 0,42 0,0025 0,0007 0,000122

àrid 3,42 0,51 0,14 0,03

ciment 0,53 1,98 0,55 0,44

Components constitutius de maquinària - 0,02 0,01 0,0032

elèctrica - 0,02 0,01 0,0032

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,37 2,51 0,70 0,47

EJ13B61L u LAVABO, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 14,83 648,50 180,13 34,82

acer inoxidable 0,20 16,50 4,58 0,91

massilla de silicona 0,03 0,55 0,15 0,08

porcellana 14,60 631,45 175,40 33,83

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14,83 648,50 180,13 34,82

EJ13B71L u LAVABO, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 19,73 860,43 239,00 46,17

acer inoxidable 0,20 16,50 4,58 0,91

massilla de silicona 0,03 0,55 0,15 0,08

porcellana 19,50 843,38 234,27 45,18

TOTAL PARTIDA ……………………………… 19,73 860,43 239,00 46,17

EJ14BB12 u INODOR, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 35,72 1.390,22 386,17 76,68

acer inoxidable 0,60 49,49 13,75 2,72

aigua 0,42 0,00 0,00 0,00

àrid 3,42 0,51 0,14 0,03

ciment 0,53 1,98 0,55 0,44

màstic 0,25 19,11 5,31 2,82

porcellana 30,50 1.319,13 366,42 70,67

Components constitutius de maquinària - 0,02 0,01 0,0032

elèctrica - 0,02 0,01 0,0032

TOTAL PARTIDA ……………………………… 35,72 1.390,24 386,18 76,68

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc
i preu alt, recolzat sobre taulell o moble.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble.

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EJ18LFAL u AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 4,34 355,44 98,73 19,59

acer inoxidable 4,30 354,67 98,52 19,48

massilla de silicona 0,04 0,77 0,21 0,11

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,34 355,44 98,73 19,59

EJ19D51P u SAFAREIG, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 22,04 240,68 66,85 18,16

gres esmaltat 22,00 239,80 66,61 18,03

massilla de silicona 0,04 0,88 0,24 0,13

TOTAL PARTIDA ……………………………… 22,04 240,68 66,85 18,16

EJ21312A u AIXETA PER A BANYERA/DUTXA, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 2,80 448,00 124,44 43,90

llautó 2,80 448,00 124,44 43,90

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,80 448,00 124,44 43,90

EJ22612A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 2,25 366,30 101,75 35,90

llautó 2,25 366,30 101,75 35,90

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,25 366,30 101,75 35,90

EJ23512A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 1,25 200,00 55,56 19,60

llautó 1,25 200,00 55,56 19,60

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,25 200,00 55,56 19,60

EJ285AEG u AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 1,44 118,77 32,99 6,52

acer inoxidable 1,44 118,77 32,99 6,52

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,44 118,77 32,99 6,52

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu
alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets.

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2".

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble.

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l,
color blanc, preu alt, col·locat sobre moble.

Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb
broc i aixetes d'alimentació, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida
de 1/2".

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2".
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EJ29A123 u AIXETA PER A SAFAREIG, COL·LOCADA

Components constitutius de materials 2,30 374,44 104,01 36,70

llautó cromat 2,30 374,44 104,01 36,70

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,30 374,44 104,01 36,70

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 3/4".
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIONS D'AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

1P141233 u PRESA DE SENYAL DE TV, AMB LÍNIA

Components constitutius de materials 1,48 139,79 38,84 18,27

ABS 0,29 28,60 7,94 4,22

acer 0,01 0,35 0,10 0,03

coure 0,32 47,25 13,13 4,63

poliestirè 0,04 4,40 1,22 0,65

polietilè expandit 0,06 6,43 1,79 0,95

PVC 0,75 52,76 14,66 7,79

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,48 139,79 38,84 18,27

1P531113 u PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA, AMB LÍNIA

Components constitutius de materials 1,45 127,13 35,31 17,33

ABS 0,29 28,60 7,94 4,22

coure 0,19 28,70 7,97 2,81

poliestirè 0,04 4,40 1,22 0,65

polietilè 0,03 3,20 0,89 0,47

PVC 0,89 62,23 17,29 9,18

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,45 127,13 35,31 17,33

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i cable per a intercomunicador.

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de
preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
conductor coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 14 EQUIPAMENTS

EQ7117E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 0,54 8,03 2,23 0,72

tauler de partícules de fusta 0,54 8,03 2,23 0,72

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,54 8,03 2,23 0,72

EQ7117D4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 0,54 8,03 2,23 0,72

tauler de partícules de fusta 0,54 8,03 2,23 0,72

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,54 8,03 2,23 0,72

EQ7118E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 0,61 9,18 2,55 0,83

tauler de partícules de fusta 0,61 9,18 2,55 0,83

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,61 9,18 2,55 0,83

EQ7118C4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 0,61 9,18 2,55 0,83

tauler de partícules de fusta 0,61 9,18 2,55 0,83

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,61 9,18 2,55 0,83

EQ7128B4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 0,61 9,18 2,55 0,83

tauler de partícules de fusta 0,61 9,18 2,55 0,83

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,61 9,18 2,55 0,83

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4
calaixos de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EQ712A43 u MÒDUL COLUMNA DE MOBLE DE CUINA, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 0,45 6,75 1,88 0,61

tauler de partícules de fusta 0,45 6,75 1,88 0,61

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,45 6,75 1,88 0,61

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges
i 2 cassolers, de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 15 URBANITZACIÓ

F612AA1J m3 PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA

Components constitutius de materials 1.301,31 3.149,79 874,94 277,79

aigua 26,67 0,16 0,04 0,01

àrid 184,02 27,60 7,67 1,47

calç 25,34 122,15 33,93 21,03

ceràmica 1.014,61 2.808,44 780,12 213,07

ciment 50,67 191,44 53,18 42,21

Components constitutius de maquinària - 1,45 0,40 0,21

elèctrica - 1,45 0,40 0,21

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.301,31 3.151,24 875,34 278,00

E612BR1L m2 PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA

Components constitutius de materials 179,50 423,51 117,64 38,42

aigua 4,32 0,03 0,01 0,00

àrid 29,84 4,48 1,24 0,24

calç 4,11 19,80 5,50 3,41

ceràmica 133,01 368,16 102,27 27,93

ciment 8,22 31,04 8,62 6,84

Components constitutius de maquinària - 0,24 0,07 0,03

elèctrica - 0,24 0,07 0,03

TOTAL PARTIDA ……………………………… 179,50 423,75 117,70 38,46

F6A15603 m REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT

Components constitutius de materials 4,96 210,14 58,37 16,38

acer galvanitzat 4,84 201,74 56,04 15,14

PVC 0,12 8,40 2,33 1,24

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,96 210,14 58,37 16,38

F6A2U010 m TANQUES AMB PLANXES METÀL·LIQUES, COL·LOCADES

Components constitutius de materials 24,51 888,00 246,67 81,28

acer 9,51 333,00 92,50 26,83

acer laminat galvanitzat 15,00 555,00 154,17 54,45

TOTAL PARTIDA ……………………………… 24,51 888,00 246,67 81,28

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm per a revestir,
amb morter mixt 1:0,5:4, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m.

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb
ciment CEM II.

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i
plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part
proporcional de pals per a punts singulars.

Tanca de 0,80 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a
fonament o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E9DCAP3B m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

Components constitutius de materials 31,55 371,39 103,16 41,67

additiu 0,14 13,25 3,68 1,96

àrid 5,25 0,79 0,22 0,04

ciment 1,98 7,49 2,08 1,65

gres porcelànic 23,13 252,16 70,04 23,60

resina sintètica 1,05 97,70 27,14 14,42

TOTAL PARTIDA ……………………………… 31,55 371,39 103,16 41,67

ER3P9264 m3 APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA

Components constitutius de materials 1.818,00 272,70 75,75 14,54

àrid 1.818,00 272,70 75,75 14,54

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.818,00 272,70 75,75 14,54

1R431150 m2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES PER A COBERTES ENJARDINADES

Components constitutius de materials 70,00 0,42 0,12 0,02

aigua 70,00 0,42 0,12 0,02

TOTAL PARTIDA ……………………………… 70,00 0,42 0,12 0,02

Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de plantes del gènere
Sedum, subministrades en alvèol, considerant una densitat de plantació de 14 u/m2 i
primer reg.

Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-
EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

K21124A0 m³ ENDERROC D'EDIFICACIONS

Consum unitari - 123,89 34,41 32,36

Quantitat - 81,62 81,62 81,62

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 10.111,90 2.808,54 2.641,22

K2144F00 m² ENDERROC DE SOSTRE

Consum unitari - 5,33 1,48 1,39

Quantitat - 53,25 53,25 53,25

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 283,80 78,80 74,01

K2144A00 m² ENDERROC DE SOSTRE

Consum unitari - 48,83 13,56 7,12

Quantitat - 134,78 134,78 134,78

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 6.581,23 1.827,60 959,62

K2164671 m² ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Consum unitari - 4,20 1,17 0,61

Quantitat - 158,60 158,60 158,60

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 666,12 185,56 96,75

TOTAL CAPÍTOL 01 Enderrocs ………................................................... - 17.643,05 4.900,50 3.771,60

Enderroc de petita edificació d'obra de fàbrica, de fins a 30 m3 de volum aparent, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

E22113C2 m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

Consum unitari - 432,12 120,03 112,87

Quantitat - 1.444,24 1.444,24 1.444,24

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 624.085,0 173.352,1 163.011,4

E21R1165 u TALA CONTROLADA

Consum unitari - 1.276,74 354,65 333,48

Quantitat - 23,00 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 29.365,02 8.156,95 7.670,04

E222142A m3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU

Consum unitari - 432,12 120,03 112,87

Quantitat - 29,03 29,03 29,03

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 12.543,45 3.484,19 3.276,36

E2251777 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE

Consum unitari - 60,70 16,86 15,85

Quantitat - 360,96 360,96 360,96

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 21.909,97 6.085,70 5.721,14

E2213422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

Consum unitari - 754,69 209,64 197,13

Quantitat - 75,38 75,38 75,38

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 56.888,53 15.802,66 14.859,66

E2215422 m3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI

Consum unitari - 578,19 160,61 151,02

Quantitat - 90,00 90,00 90,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 52.037,10 14.454,90 13.591,80

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km).

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 100% del PN.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E24120A5 m3 TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

Consum unitari - 1.247,68 346,58 325,89

Quantitat - 195,58 195,58 195,58

TOTAL PARTIDA ……………………………… - 244.021,3 67.784,12 63.737,57

TOTAL CAPÍTOL 02 Acondicionament de terreny ………..................... - 1.040.850,3 289.120,7 271.867,9

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 03 FONAMENTACIÓ

E32515G3 m3 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 

Consum unitari 2.538,55 1.403,42 389,84 257,19

Quantitat 95,55 95,55 95,55 95,55

TOTAL PARTIDA ……………………………… 242.555,4 134.095,1 37.248,74 24.574,20

E32B300P kg ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES

Consum unitari 1,07 37,44 10,40 3,02

Quantitat 1.429,25 1.429,25 1.429,25 1.429,25

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.523,6 53.511,2 14.864,23 4.309,20

E31522G3 m3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

Consum unitari 2.659,44 1.470,26 408,40 269,43

Quantitat 20,99 20,99 20,99 20,99

TOTAL PARTIDA ……………………………… 55.819,7 30.859,7 8.572,01 5.655,20

E31B3000 kg ARMADURA DE RASES I POUS

Consum unitari 1,07 37,40 10,39 3,01

Quantitat 611,37 611,37 611,37 611,37

TOTAL PARTIDA ……………………………… 651,1 22.865,2 6.352,11 1.841,44

TOTAL CAPÍTOL 03 Fonamentació ………............................................. 300.549,8 241.331,2 67.037,1 36.380,0

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 04 ESTRUCTURES

E433F254 m3 BIGA DE FUSTA, COL·LOCADA

Consum unitari 600,00 1.260,00 350,00 36,04

Quantitat 1,28 1,28 1,28 1,28

TOTAL PARTIDA ……………………………… 770,3 1.617,6 449,33 46,27

443L5F14 m2 SOSTRE AMB BIGUETES DE FUSTA

Consum unitari 42,59 817,89 227,19 70,16

Quantitat 86,85 86,85 86,85 86,85

TOTAL PARTIDA ……………………………… 3.698,9 71.033,7 19.731,45 6.093,40

E4436111 kg BIGA D'ACER, COL·LOCADA

Consum unitari 1,00 41,50 11,53 4,00

Quantitat 203,47 203,47 203,47 203,47

TOTAL PARTIDA ……………………………… 203,5 8.444,1 2.346,04 813,89

E4D2D123 m2 ENCOFRAT PER A MURS

Consum unitari 5,23 30,13 8,37 1,87

Quantitat 223,51 223,51 223,51 223,51

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.169,0 6.734,5 1.870,81 417,97

E4F1B15B m3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC CALAT

Consum unitari 1.258,59 2.754,25 765,06 230,81

Quantitat 1,88 1,88 1,88 1,88

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2.367,4 5.180,7 1.439,09 434,15

Biga de fusta de pi insignis C24 acabat a tall de serra, de 14x24 a 40x44 cm de secció i
llargària fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada.

Pilar de maó ceràmic calat de fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2.

Sostre amb biguetes de fusta de pi insignis C24 acabat ribotat, de secció 8x14 a 16x22 cm i
fins a 5 m de llargària, treballada al taller, amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell
de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), amb intereixos de 50 cm, i solera d' empostissat amb de
panell sandvitx model TAH 10-60-19 BAR de Termochip de tauler de fusta, aïllament i placa
d'acabat de 10+60+19 mm de gruix, col·locades fixacions mecàniques.

Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

E4F2B55B m3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT

Consum unitari 1.225,75 2.811,47 780,96 230,71

Quantitat 45,31 45,31 45,31 45,31

TOTAL PARTIDA ……………………………… 55.542,5 127.395,9 35.387,70 10.454,03

E4LH411D m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

Consum unitari 108,72 355,12 98,65 29,13

Quantitat 48,56 48,56 48,56 48,56

TOTAL PARTIDA ……………………………… 5.279,4 17.244,6 4.790,44 1.414,41

E4LH611F m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

Consum unitari 114,62 371,45 103,18 30,37

Quantitat 127,67 127,67 127,67 127,67

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14.633,5 47.423,0 13.172,99 3.876,95

E4LHA21R m2 SOSTRE AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

Consum unitari 129,28 412,09 114,47 33,46

Quantitat 49,03 49,03 49,03 49,03

TOTAL PARTIDA ……………………………… 6.338,6 20.204,8 5.612,46 1.640,64

E4R11025 kg ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE

Consum unitari 1,00 85,27 23,69 4,94

Quantitat 260,49 260,49 260,49 260,49

TOTAL PARTIDA ……………………………… 260,5 22.211,8 6.170,95 1.286,81

TOTAL CAPÍTOL 04 Estructures ………................................................. 90.263,6 327.490,7 90.971,3 26.478,5

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus
L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb
soldadura.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó
de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum < 5
m, de moment flector últim 29 kNm per m d'amplària de sostre.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 24+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó
de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum 5 a
7 m, de moment flector últim 37 kNm per m d'amplària de sostre.

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó
de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum < 5
m, de moment flector últim 26 kNm per m d'amplària de sostre.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 05 COBERTES

15131590 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

Consum unitari 200,98 642,30 178,41 99,07

Quantitat 92,83 92,83 92,83 92,83

TOTAL PARTIDA ……………………………… 18.656,6 59.624,7 16.561,89 9.196,83

15131A70 m2 COBERTA PLANA ENJARDINADA

Consum unitari 202,33 766,61 212,95 117,79

Quantitat 49,03 49,03 49,03 49,03

TOTAL PARTIDA ……………………………… 9.920,2 37.586,9 10.441,04 5.775,00

15117M02 m2 COBERTA PLANA TRANSITABLE

Consum unitari 206,78 640,32 177,86 70,30

Quantitat 127,66 127,66 127,66 127,66

TOTAL PARTIDA ……………………………… 26.397,4 81.742,7 22.705,35 8.975,03

151Z1186 m JUNT DE DILATACIÓ PER A COBERTES PLANES

Consum unitari 2,64 48,07 13,36 7,09

Quantitat 27,50 27,50 27,50 27,50

TOTAL PARTIDA ……………………………… 72,7 1.321,9 367,40 194,95

151Z6VF9 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

Consum unitari 9,11 180,78 50,22 24,91

Quantitat 87,80 87,80 87,80 87,80

TOTAL PARTIDA ……………………………… 800,2 15.872,3 4.409,13 2.187,44

Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-48/M-TV encastada al parament i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó
cel·lular, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines
una LBM (SBS)- 30- FV i l'altra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora amb geotèxtil, capa
retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb geotèxtil i
substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.

Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó
cel·lular, aïllament amb planxes de poliestirè expandit, capa separadora amb geotèxtil,
impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines una LBM
(APP)- 30- PE i l'altra LBM (APP)- 40- FP, capa separadora, retenidora drenant i filtrant de
poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.

Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació de
pendents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8
kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat
de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica.

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i del doblat de rajola, a l'esquena
d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LO-30-
FP, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit i segellat amb massilla de silicona,
per a coberta transitable.
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151Z6S88 m MINVELL PER A COBERTA PLANA

Consum unitari 20,52 76,51 21,26 10,39

Quantitat 12,22 12,22 12,22 12,22

TOTAL PARTIDA ……………………………… 250,7 934,9 259,82 126,92

TOTAL CAPÍTOL 05 Cobertes ………..................................................... 56.097,9 197.083,5 54.744,6 26.456,2

Minvell amb rajola ceràmica, amb reforç de membrana bituminosa LO-30-FP i formació de
junt de poliestirè expandit, per a coberta transitable.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1612A352 m2  TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA DE DOS FULLS

Consum unitari 247,19 648,70 180,20 61,46

Quantitat 220,60 220,60 220,60 220,60

TOTAL PARTIDA ……………………………… 54.530,4 143.104,8 39.753,03 13.557,17

E614M711 m2 ENVÀ COL.LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA O GUIX

Consum unitari 55,41 146,93 40,82 11,31

Quantitat 144,50 144,50 144,50 144,50

TOTAL PARTIDA ……………………………… 8.006,7 21.231,4 5.898,49 1.634,30

E6Z1332V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

Consum unitari 39,70 100,90 28,03 8,76

Quantitat 20,94 20,94 20,94 20,94

TOTAL PARTIDA ……………………………… 831,3 2.112,8 586,95 183,43

E6Z1333V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

Consum unitari 35,51 98,29 27,30 8,28

Quantitat 7,00 7,00 7,00 7,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 248,6 688,0 191,10 57,98

E6Z1334V m CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

Consum unitari 33,40 96,99 26,94 8,04

Quantitat 3,09 3,09 3,09 3,09

TOTAL PARTIDA ……………………………… 103,2 299,7 83,24 24,84

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x20 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a través de motor,
cinta o torn, col·locada amb morter.

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de
paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a
la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà amb morter elaborat a
l'obra de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central.
C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x20 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn,
col·locada amb morter.

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o
torn, col·locada amb morter.
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EC152701 m2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT

Consum unitari 15,72 420,72 116,86 25,80

Quantitat 48,08 48,08 48,08 48,08

TOTAL PARTIDA ……………………………… 755,8 20.228,2 5.618,63 1.240,46

TOTAL CAPÍTOL 06 Tancaments i divisòries ………............................. 64.476,0 187.664,9 52.131,4 16.698,2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de
3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 07 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

193513B4 m2 SOLERES DE FORMIGÓ

Consum unitari 648,70 224,04 62,24 33,46

Quantitat 108,82 108,82 108,82 108,82

TOTAL PARTIDA ……………………………… 70.591,9 24.380,0 6.773,28 3.640,66

E9DC1P33 m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

Consum unitari 31,55 371,39 103,16 41,67

Quantitat 116,31 116,31 116,31 116,31

TOTAL PARTIDA ……………………………… 3.669,6 43.196,4 11.998,54 4.846,87

E9U37191 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT

Consum unitari 2,17 25,75 7,15 2,92

Quantitat 56,27 56,27 56,27 56,27

TOTAL PARTIDA ……………………………… 122,0 1.448,9 402,11 164,48

E9QGF92E m2 PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

Consum unitari 9,42 37,32 10,38 3,19

Quantitat 277,84 277,84 277,84 277,84

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2.617,3 10.369,0 2.883,98 886,31

E9U710A1 m SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT

Consum unitari 0,75 7,61 2,11 0,75

Quantitat 225,22 225,22 225,22 225,22

TOTAL PARTIDA ……………………………… 169,8 1.713,9 475,21 168,69

Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de
50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS.

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Sòcol de fusta de faig envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i
cargols.

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de
faig natural envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total
14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix.



       PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 296       
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E8411C50 m2 CEL RAS DE PLAQUES D'ESCAIOLA

Consum unitari 23,72 55,64 15,46 4,77

Quantitat 30,99 30,99 30,99 30,99

TOTAL PARTIDA ……………………………… 735,1 1.724,3 479,11 147,82

E8122112 m2 ENGUIXAT

Consum unitari 21,19 22,45 6,24 1,99

Quantitat 758,37 758,37 758,37 758,37

TOTAL PARTIDA ……………………………… 16.069,9 17.026,9 4.728,44 1.511,05

E8122312 m2 ENGUIXAT

Consum unitari 23,34 24,68 6,86 2,19

Quantitat 256,69 256,69 256,69 256,69

TOTAL PARTIDA ……………………………… 5.991,1 6.334,6 1.759,87 562,87

E8251335 m2 ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

Consum unitari 22,25 264,89 73,59 21,20

Quantitat 129,05 129,05 129,05 129,05

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2.871,4 34.183,0 9.496,50 2.735,65

E898K2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

Consum unitari 0,55 22,19 6,16 3,27

Quantitat 335,84 335,84 335,84 335,84

TOTAL PARTIDA ……………………………… 184,7 7.452,3 2.068,77 1.098,20

E898J2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

Consum unitari 0,55 22,19 6,16 3,27

Quantitat 758,37 758,37 758,37 758,37

TOTAL PARTIDA ……………………………… 417,1 16.828,2 4.671,56 2.479,87

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb
filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a la estructura.

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2
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E8942BA0 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA DE FUSTA

Consum unitari 0,50 45,44 12,62 6,71

Quantitat 78,75 78,75 78,75 78,75

TOTAL PARTIDA ……………………………… 39,4 3.578,3 993,80 528,40

E8J1316K m CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA

Consum unitari 17,81 31,27 8,68 3,95

Quantitat 68,03 68,03 68,03 68,03

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.211,3 2.127,5 590,35 268,90

E9V7U001 m ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT

Consum unitari 1,52 28,91 8,03 1,52

Quantitat 17,60 17,60 17,60 17,60

TOTAL PARTIDA ……………………………… 26,8 508,8 141,33 26,79

E9V32613 m ESGLAÓ DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT

Consum unitari 16,46 188,10 52,25 19,89

Quantitat 14,00 14,00 14,00 14,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 230,5 2.633,4 731,44 278,50

TOTAL CAPÍTOL 07 Paviments i revestiments ……….......................... 104.947,7 173.505,6 48.194,3 19.345,1

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça,
col·locat amb fixacions mecàniques.

Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos
cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de vora
motllurada, preu mitjà i 2,5 a 3,3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1A1ELA5C m2 PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI

Consum unitari 64,67 2.298,24 638,40 137,63

Quantitat 3,30 3,30 3,30 3,30

TOTAL PARTIDA ……………………………… 213,4 7.584,2 2.106,72 454,18

1A1E4210 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Consum unitari 47,58 4.437,94 1.232,76 601,47

Quantitat 1,10 1,10 1,10 1,10

TOTAL PARTIDA ……………………………… 52,3 4.881,7 1.356,04 661,62

1A1E5111 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

Consum unitari 57,41 5.309,37 1.474,82 612,05

Quantitat 2,64 2,64 2,64 2,64

TOTAL PARTIDA ……………………………… 151,6 14.016,7 3.893,52 1.615,81

1A1E5110 m2 FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

Consum unitari 42,72 3.831,57 1.064,32 518,67

Quantitat 8,25 8,25 8,25 8,25

TOTAL PARTIDA ……………………………… 352,4 31.610,5 8.780,64 4.279,03

1A1E2510 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Consum unitari 42,32 3.813,79 1.059,40 517,14

Quantitat 1,91 1,91 1,91 1,91

TOTAL PARTIDA ……………………………… 81,0 7.299,6 2.027,69 989,81

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent i una fixa i perfils de preu alt, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix amb butiral transparent.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat d'una fulla oscil·lobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 mm.
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1A1E2511 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Consum unitari 56,87 5.276,54 1.465,72 609,09

Quantitat 1,91 1,91 1,91 1,91

TOTAL PARTIDA ……………………………… 108,8 10.099,3 2.805,39 1.165,80

1A1E5311 m2 FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI

Consum unitari 56,36 5.249,97 1.458,33 606,95

Quantitat 4,40 4,40 4,40 4,40

TOTAL PARTIDA ……………………………… 248,0 23.099,9 6.416,65 2.670,58

1A1ED111 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

Consum unitari 54,88 4.610,90 1.280,80 508,49

Quantitat 7,98 7,98 7,98 7,98

TOTAL PARTIDA ……………………………… 437,9 36.795,0 10.220,78 4.057,75

1A1ED210 m2 BALCONERA PRACTICABLE ALUMINI

Consum unitari 38,94 3.116,73 865,75 413,83

Quantitat 3,15 3,15 3,15 3,15

TOTAL PARTIDA ……………………………… 122,7 9.817,7 2.727,11 1.303,56

1A1EF311 m2 BALCONERA CORREDISSA ALUMINI

Consum unitari 50,65 4.423,14 1.228,65 494,21

Quantitat 6,18 6,18 6,18 6,18

TOTAL PARTIDA ……………………………… 313,0 27.335,0 7.593,06 3.054,22

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, amb balconera
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, amb balconera
d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament
amb cinta i guies.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, amb balconera
d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A
C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament
amb cinta i guies.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

1A222331 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Consum unitari 38,67 493,01 136,95 46,65

Quantitat 17,53 17,53 17,53 17,53

TOTAL PARTIDA ……………………………… 677,8 8.641,2 2.400,39 817,66

1A222332 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Consum unitari 44,02 503,55 131,24 46,21

Quantitat 3,28 3,28 3,28 3,28

TOTAL PARTIDA ……………………………… 144,4 1.651,6 430,47 151,57

1A222333 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Consum unitari 42,11 503,39 130,04 44,50

Quantitat 5,13 5,13 5,13 5,13

TOTAL PARTIDA ……………………………… 215,8 2.579,9 666,46 228,06

1A222334 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, ENVERNISSADA

Consum unitari 40,74 501,58 129,08 44,47

Quantitat 7,59 7,59 7,59 7,59

TOTAL PARTIDA ……………………………… 309,0 3.804,5 979,07 337,30

1ASAF1B2 u PORTA TALLAFOCS AMB AUTOMATISMES, COL·LOCADA

Consum unitari 73,49 2.479,24 688,67 196,07

Quantitat 1,64 1,64 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA ……………………………… 120,5 4.066,0 1.129,42 321,55

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt,
amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb
polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb
placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural,
col·locada.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, d'una llum
de bastiment aproximada de 70x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta,
folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li, amb galzes
per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de
bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de sapel·li, d'una
llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de
fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredisses fusta de sapel·li, amb
galzes per a vidre, d'una llum de bastiment aproximada de 120x205 cm, amb bastiment de
base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2
de llum de bastiment.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EABGA9B2 m2 PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

Consum unitari 20,51 794,99 220,83 65,94

Quantitat 8,40 8,40 8,40 8,40

TOTAL PARTIDA ……………………………… 172,3 6.677,9 1.854,97 553,90

TOTAL CAPÍTOL 08 Tancaments i divisòries practicables ………....... 3.721,0 199.960,7 55.388,4 22.662,4

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 4000x210 cm, amb
bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat
per a pintar, col·locada.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

ED111E11 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Consum unitari 1,17 82,36 22,87 12,16

Quantitat 12,40 12,40 12,40 12,40

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14,5 1.021,3 283,59 150,78

ED111E21 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Consum unitari 1,46 102,94 28,59 15,20

Quantitat 20,05 20,05 20,05 20,05

TOTAL PARTIDA ……………………………… 29,3 2.063,9 573,23 304,76

ED111E71 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

Consum unitari 4,29 301,68 83,80 44,52

Quantitat 10,05 10,05 10,05 10,05

TOTAL PARTIDA ……………………………… 43,1 3.031,9 842,19 447,43

ED7FR101 m

Consum unitari 158,64 250,12 69,50 34,72

Quantitat 48,80 48,80 48,80 48,80

TOTAL PARTIDA ……………………………… 7.741,6 12.205,9 3.391,60 1.694,34

ED7FR111 m

Consum unitari 159,14 285,98 79,45 40,01

Quantitat 67,45 67,45 67,45 67,45

TOTAL PARTIDA ……………………………… 10.734,2 19.289,4 5.358,90 2.698,67

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 90
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT



       PROJECTE EXECUTIU D'INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 303       

CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

ED7FR211 m

Consum unitari 159,65 321,84 89,40 45,30

Quantitat 6,20 6,20 6,20 6,20

TOTAL PARTIDA ……………………………… 989,8 1.995,4 554,28 280,86

ED7FR311 m

Consum unitari 177,24 453,30 125,91 64,49

Quantitat 12,05 12,05 12,05 12,05

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2.135,8 5.462,3 1.517,22 777,10

ED15E671 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Consum unitari 2,99 205,76 57,16 29,92

Quantitat 44,40 44,40 44,40 44,40

TOTAL PARTIDA ……………………………… 132,7 9.135,7 2.537,90 1.328,45

ED15E771 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Consum unitari 3,85 266,21 73,95 38,84

Quantitat 2,50 2,50 2,50 2,50

TOTAL PARTIDA ……………………………… 9,6 665,5 184,88 97,10

ED15E871 m BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Consum unitari 4,36 301,62 83,78 44,07

Quantitat 2,50 2,50 2,50 2,50

TOTAL PARTIDA ……………………………… 10,9 754,1 209,45 110,18

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix.

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

ED51QJZ1 u BONERA, COL·LOCADA

Consum unitari 0,80 64,77 18,00 4,08

Quantitat 9,00 9,00 9,00 9,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 7,2 582,9 162,00 36,72

ED5FC174 m CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, COL·LOCAT

Consum unitari 160,20 588,87 163,57 86,48

Quantitat 13,25 13,25 13,25 13,25

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2.122,7 7.802,5 2.167,36 1.145,89

ED15J871 m CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

Consum unitari 4,36 301,62 83,78 44,07

Quantitat 23,15 23,15 23,15 23,15

TOTAL PARTIDA ……………………………… 100,9 6.982,5 1.939,51 1.020,22

TOTAL CAPÍTOL 09 Instal·lacions d'evacuació ………......................... 24.072,2 70.993,2 19.722,1 10.092,5

Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica,
col·locada fixacions mecàniques.

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix.

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

1E22G064 u INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ PER A INTERIOR D'HABITATGE

Consum unitari 1.139,43 15.223,24 4.228,72 1.466,62

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.139,4 15.223,2 4.228,72 1.466,62

EE364581 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 7,62 1.177,28 327,02 72,37

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 7,6 1.177,3 327,02 72,37

EE3665B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 10,88 1.703,83 473,28 102,57

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 10,9 1.703,8 473,28 102,57

EE3675B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 12,51 1.967,10 546,41 117,67

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 25,0 3.934,2 1.092,82 235,34

EE3685B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 14,14 2.230,37 619,54 132,78

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14,1 2.230,4 619,54 132,78

EE3695B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 15,77 2.493,65 692,68 147,88

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 15,8 2.493,7 692,68 147,88

Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 500 m2 caldera de gas de
condensació de gas natural, i ajudes de ram de paleta, (no inclou radiadors i valvuleria).

Radiador d'alumini de 4 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 7 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 8 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 9 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 6 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EE36A5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 17,40 2.756,92 765,81 162,98

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 17,4 2.756,9 765,81 162,98

EE36C5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 20,66 3.283,47 912,07 193,18

Quantitat 3,00 3,00 3,00 3,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 62,0 9.850,4 2.736,21 579,54

EE36D5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 22,29 3.546,75 985,20 208,29

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 44,6 7.093,5 1.970,40 416,58

EE36E5B1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 23,92 3.810,02 1.058,33 223,39

Quantitat 4,00 4,00 4,00 4,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 95,7 15.240,1 4.233,32 893,56

EE36E5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 26,72 4.262,27 1.183,96 249,33

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 53,4 8.524,5 2.367,92 498,66

EE36A5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 19,40 3.079,96 855,54 181,51

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 38,8 6.159,9 1.711,08 363,02

Radiador d'alumini de 12 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 13 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 10 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-60 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 14 elements model JET-80 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 5 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EE36C5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 23,06 3.671,12 1.019,75 215,42

Quantitat 4,00 4,00 4,00 4,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 92,2 14.684,5 4.079,00 861,68

EE36F5D1 u RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT

Consum unitari 28,55 4.557,85 1.266,06 266,28

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 28,6 4.557,9 1.266,06 266,28

EE39T541 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Consum unitari 7,50 262,50 72,92 21,15

Quantitat 4,00 4,00 4,00 4,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 30,0 1.050,0 291,68 84,60

EE39T582 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Consum unitari 11,40 399,00 110,83 32,15

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 11,4 399,0 110,83 32,15

EE39T741 u RADIADOR TOVALLOLER DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

Consum unitari 9,40 329,00 91,39 26,51

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 9,4 329,0 91,39 26,51

TOTAL CAPÍTOL 10 Instal·lacions de calefacció ………....................... 1.696,3 97.408,3 27.057,8 6.343,1

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-60 - 800, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat.

Radiador d'alumini de 6 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador d'alumini de 7 elements model TV-1800 de BaxiRoca, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 800, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat.

Radiador tovalloler de tub d'acer model CL-50 - 1200, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 11 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1G22A300 u INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'HABITATGE

Consum unitari 1.909,41 9.749,50 2.708,19 1.230,41

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1.909,4 9.749,5 2.708,19 1.230,41

TOTAL CAPÍTOL 11 Instal·lacions elèctriques ………........................... 1.909,4 9.749,5 2.708,2 1.230,4

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 500 m2 amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i
ajudes de ram de paleta.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1J41G000 u INSTAL·LACIÓ INTERIOR PARTICULAR D'HABITATGE

Consum unitari 400,92 6.994,27 1.942,86 684,16

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 400,9 6.994,3 1.942,86 684,16

EJ11Q412 u BANYERA AMB HIDROMASATGE, COL.LOCADA

Consum unitari 2,40 100,10 27,81 7,51

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,4 100,1 27,81 7,51

EJ12L6CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Consum unitari 4,37 2,51 0,70 0,47

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 8,7 5,0 1,39 0,94

EJ12L8CQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Consum unitari 4,37 2,51 0,70 0,47

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 8,7 5,0 1,39 0,94

EJ12L7HQ u PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT

Consum unitari 4,37 2,51 0,70 0,47

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,4 2,5 0,70 0,47

EJ13B61L u LAVABO, COL·LOCAT

Consum unitari 14,83 648,50 180,13 34,82

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14,8 648,5 180,13 34,82

Instal·lació de lampisteria interior d'un habitatge de 500 m2 de superfície, i ajudes de ram de
paleta.

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i
preu alt, recolzat sobre taulell o moble.

Banyera angular de material acrílic amb 6 jets d'aigua i aire-venturi d'hidromasatge, de
1400x1400 mm, de color blanc, per a revestir, col·locada sobre suports regulables.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x850 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1800x800 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EJ13B71L u LAVABO, COL·LOCAT

Consum unitari 19,73 860,43 239,00 46,17

Quantitat 6,00 6,00 6,00 6,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 118,4 5.162,6 1.434,00 277,03

EJ14BB12 u INODOR, COL·LOCAT

Consum unitari 35,72 1.390,24 386,18 76,68

Quantitat 5,00 5,00 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 178,6 6.951,2 1.930,88 383,40

EJ18LFAL u AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

Consum unitari 4,34 355,44 98,73 19,59

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 4,3 355,4 98,73 19,59

EJ19D51P u SAFAREIG, COL·LOCAT

Consum unitari 22,04 240,68 66,85 18,16

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 22,0 240,7 66,85 18,16

EJ21312A u AIXETA PER A BANYERA/DUTXA, COL·LOCADA

Consum unitari 2,80 448,00 124,44 43,90

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,8 448,0 124,44 43,90

EJ22612A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA

Consum unitari 2,25 366,30 101,75 35,90

Quantitat 5,00 5,00 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 11,3 1.831,5 508,75 179,50

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i 
preu alt, recolzat sobre taulell o moble.

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació.

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble.

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l,
color blanc, preu alt, col·locat sobre moble.

Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb
broc i aixetes d'alimentació, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de
1/2".

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2".
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EJ23512A u AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA

Consum unitari 1,25 200,00 55,56 19,60

Quantitat 7,00 7,00 7,00 7,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 8,8 1.400,0 388,92 137,20

EJ285AEG u AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

Consum unitari 1,44 118,77 32,99 6,52

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,4 118,8 32,99 6,52

EJ29A123 u AIXETA PER A SAFAREIG, COL·LOCADA

Consum unitari 2,30 374,44 104,01 36,70

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 2,3 374,4 104,01 36,70

TOTAL CAPÍTOL 12 Instal·lacions de lampisteria ………..................... 789,9 24.638,1 6.843,9 1.830,8

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 3/4".

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu alt,
amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets.

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2".
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIONS D'AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

1P141233 u PRESA DE SENYAL DE TV, AMB LÍNIA

Consum unitari 1,48 139,79 38,84 18,27

Quantitat 10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14,8 1.397,9 388,37 182,68

1P531113 u PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA, AMB LÍNIA

Consum unitari 1,45 127,13 35,31 17,33

Quantitat 10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 14,5 1.271,3 353,10 173,30

TOTAL CAPÍTOL 13

Instal·lacions d'audiovisuals i de comunicació ………......................... 29,2 2.669,2 741,5 356,0

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa
de derivació rectangular i cable per a intercomunicador.

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu
alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, conductor coaxial i caixa
per a mecanismes, instal·lada.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 14 EQUIPAMENTS

EQ7117E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Consum unitari 0,54 8,03 2,23 0,72

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,1 16,1 4,46 1,44

EQ7117D4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Consum unitari 0,54 8,03 2,23 0,72

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,5 8,0 2,23 0,72

EQ7118E4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Consum unitari 0,61 9,18 2,55 0,83

Quantitat 3,00 3,00 3,00 3,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,8 27,5 7,65 2,49

EQ7118C4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Consum unitari 0,61 9,18 2,55 0,83

Quantitat 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,2 18,4 5,10 1,66

EQ7128B4 u MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT

Consum unitari 0,61 9,18 2,55 0,83

Quantitat 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 0,6 9,2 2,55 0,83

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de
DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4
calaixos de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

EQ712A43 u MÒDUL COLUMNA DE MOBLE DE CUINA, COL·LOCAT

Consum unitari 0,45 6,75 1,88 0,61

Quantitat 4,00 4,00 4,00 4,00

TOTAL PARTIDA ……………………………… 1,8 27,0 7,52 2,44

TOTAL CAPÍTOL 14 Equipaments ……….............................................. 7,1 106,2 29,5 9,6

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
cassolers, de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

CAPÍTOL 15 URBANITZACIÓ

F612AA1J m3 PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA

Consum unitari 1.301,31 3.151,24 875,34 278,00

Quantitat 4,27 4,27 4,27 4,27

TOTAL PARTIDA ……………………………… 5.562,6 13.470,3 3.741,75 1.188,33

E612BR1L m2 PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA

Consum unitari 179,50 423,75 117,70 38,46

Quantitat 72,20 72,20 72,20 72,20

TOTAL PARTIDA ……………………………… 12.959,5 30.593,6 8.497,86 2.776,40

F6A15603 m REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT

Consum unitari 4,96 210,14 58,37 16,38

Quantitat 72,20 72,20 72,20 72,20

TOTAL PARTIDA ……………………………… 358,1 15.171,7 4.214,20 1.182,60

F6A2U010 m TANQUES AMB PLANXES METÀL·LIQUES, COL·LOCADES

Consum unitari 24,51 888,00 246,67 81,28

Quantitat 19,72 19,72 19,72 19,72

TOTAL PARTIDA ……………………………… 483,3 17.511,4 4.864,33 1.602,84

E9DCAP3B m2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

Consum unitari 31,55 371,39 103,16 41,67

Quantitat 117,04 117,04 117,04 117,04

TOTAL PARTIDA ……………………………… 3.692,6 43.467,5 12.073,85 4.877,29

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm per a revestir,
amb morter mixt 1:0,5:4, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m.

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de
pals per a punts singulars.

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM
II.

Tanca de 0,80 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a
fonament o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix.

Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
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CODI UD DESCRIPCIÓ PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

ER3P9264 m3 APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA

Consum unitari 1.818,00 272,70 75,75 14,54

Quantitat 12,37 12,37 12,37 12,37

TOTAL PARTIDA ……………………………… 22.493,2 3.374,0 937,22 179,90

1R431150 m2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES PER A COBERTES ENJARDINADES

Consum unitari 70,00 0,42 0,12 0,02

Quantitat 141,86 141,86 141,86 141,86

TOTAL PARTIDA ……………………………… 9.930,2 59,6 17,02 2,84

TOTAL CAPÍTOL 15 Urbanització ………............................................... 55.479,6 123.648,0 34.346,2 11.810,2

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de plantes del gènere
Sedum, subministrades en alvèol, considerant una densitat de plantació de 14 u/m2 i primer
reg.

Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
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CAPITOL PES EMISSIÓ CO2

Kg MJ kwh Kg

01 Enderrocs - 17.643,05 4.900,50 3.771,60

02 Condicionament del terreny - 1.040.850,31 289.120,65 271.867,93

03 Fonamentació 300.549,77 241.331,16 67.037,10 36.380,03

04 Estructures 90.263,62 327.490,73 90.971,27 26.478,52

05 Cobertes 56.097,91 197.083,52 54.744,64 26.456,16

06 Tancaments i divisòries 64.476,02 187.664,93 52.131,44 16.698,18

07 Paviments i revestiments 104.947,74 173.505,59 48.194,28 19.345,06

08 Tancaments i divisòries practicables 3.720,98 199.960,67 55.388,38 22.662,40

09 Instal·lacions d'evacuació 24.072,19 70.993,24 19.722,10 10.092,50

10 Calefacció 1.696,33 97.408,27 27.057,76 6.343,12

11 Electricitat 1.909,41 9.749,50 2.708,19 1.230,41

12 Instal·lacions de lampisteria 789,89 24.638,08 6.843,86 1.830,84

13 Instal·lacions d'audiovisuals i de comunicació 29,22 2.669,20 741,47 355,98

14 Equipaments 7,08 106,17 29,51 9,58

15 Urbanització 55.479,58 123.648,00 34.346,23 11.810,19

TOTAL CONSUM ENERGÈTIC 704.039,74 1.656.249,04 459.916,22 179.692,97

COST ENERGÈTIC
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6.1 INTRODUCCIÓ 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte la  

prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals que es poden produir durant 

l’execució de l’obra objecte del projecte, així com informació útil per a efectuar, quan 

correspongui i amb les condicions de seguretat i salut necessàries, els treballs 

posteriors de manteniment. 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, serveix per donar unes directrius bàsiques 

a l’empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en el camp de la 

prevenció dels riscos professionals, facilitant així el seu desenvolupament, d’acord 

amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. En base a l’article 7 de 

l’esmentat R.D. 1627/1997, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 

present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut s’haurà d’aprovar abans de l’inici de l’obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i per la Direcció de l’obra. És obligatori 

l’existència i presència en l’obra d’un Llibre d’Incidències per al seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut. Qualsevol anotació en el Llibre d’Incidències, que és independent 

del Llibre d’Ordres de la Direcció de l’obra, s’haurà de posar en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en un termini màxim de 24 hores. 

 

D’acord amb l’article 15è del R.D. 1627/1997, els contractistes i subcontractistes han 

de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures 

de seguretat i salut a l’obra. 

 

Abans de l’inici dels treballs d’execució, el Promotor ho haurà de comunicar a 

l’autoritat laboral competent, segons el model inclòs a l’annex III del R.D. 1627/1997. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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En el cas que la coordinació del Pla de Seguretat i Salut la realitzi l’Enginyer 

Facultatiu, es farà constar per escrit des de l’inici de l’encàrrec de l’obra, incloent–ho 

expressament en la prestació de serveis. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra i en cas d’apreciar un 

risc greu per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar-la parcialment o total, 

comunicant aquest fet a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista i 

subcontractistes i als representants dels treballadors. 

 

Segons l’article 11è del R.D. 1627/1997, les responsabilitats del Coordinador, de la 

Direcció de l’obra i del Promotor, no eximiran als Contractistes i Subcontractistes de 

les seves responsabilitats. 

 

6.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

L’article 10è del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 

preventiva recollits en l’article 15è de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 

/1995, de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents 

activitats: 

a) Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) Elecció de l’emplaçament de les àrees de treball, considerant les seves 

condicions d’accés i l’establiment de vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) Manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objectiu de 

corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

e) Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, sobretot si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) Recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) Emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 
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h) Adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) Cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus d’activitat que es realitzi 

a l’obra o a prop d’ella. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/1995 són els 

següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d’acord amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en la concepció dels llocs de treball, 

l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per a reduir així el 

treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix en la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò perillós per allò amb poc o nul perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació, es consideraran els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la 
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magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5. Es podran concertar assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 

cobertura dels riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació 

del seu treball personal. 

6.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

S’enumeren a continuació els principals riscos particulars de diferents treballs d’obra. 

 

S’ha de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com són les 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la 

postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en compte les 

possibles repercussions en les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en 

minimitzar, en tot moment, el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors de reparació, manteniment i altres que poden sorgir. 

6.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 

Els riscos principals que poden aparèixer amb la utilització de mitjans i maquinària 

són: 

- Atropellaments i topades amb altres vehicles.  

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.) 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 335 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de les condicions atmosfèriques. 

6.3.2 TREBALLS PREVIS 

Els riscos principals que poden aparèixer durant la realització dels treballs previs 

són: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

6.3.3 ENDERROCAMANENTS 

Els riscos principals que poden aparèixer durant els enderrocaments són: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l’estructura. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Acumulació de runes. 
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6.3.4 MOVIMENT DE TERRES 

Els riscos principals que poden aparèixer durant els moviments de terres són: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.).  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Cops i ensopegades. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

6.3.5 FONAMENTS 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució dels fonaments són: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Contactes amb materials agressius.  

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Fallida d’encofrats. 
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- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

6.3.6 ESTRUCTURES 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució de les estructures són: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Fallida d’encofrats. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

6.3.7 RAM PALETA 

Els riscos principals que poden aparèixer amb els treballs de ram de paleta: 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 
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- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

6.3.8 COBERTA 

Els riscos principals que poden aparèixer amb els treballs d’execució de la coberta 

són: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Caigudes de pals i antenes. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

6.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS. 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució dels revestiments i 

acabats són: 

- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 
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- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

6.3.10 INSTAL·LACIONS 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució de les diferents 

instal·lacions són: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc.).  

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc.). 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Caigudes de pals i antenes 

6.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS  

Una relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials, segons 

s’indica en l’annex II del R.D. 1627/1997, seria la següent: 

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o per als quals la vigilància específica de la salut dels  

treballadors sigui legalment exigible. 
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- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió en equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

6.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general, tindran prioritat les proteccions col·lectives abans que les 

individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 

auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda, els medis de protecció 

hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Les mesures de prevenció i protecció que es considerin hauran de tenir en compte 

els previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.). 

 

6.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Les mesures de protecció col·lectiva que s’hauran de prendre són: 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació als vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de la  

maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
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- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions 

aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, 

frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

- Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes, etc.).Comprovació d’apuntalaments, condicions  

d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en els forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (amb xarxes o 

lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

6.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Les mesures de protecció individual que s’hauran de prendre són: 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d’ancoratge segurs per a poder subjectar-hi el cinturó de 

seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos. 

- Utilització de davantals. 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament  

d’aire. 

6.4.3 MESURES D PROTECCIÓ PER A TERCERS. 

Les mesures de protecció a tercers que es prendran són: 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament 

envaeixi la calçada, s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de 

vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra hi puguin 

entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior de l’obra, com en 

relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes, etc.). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones, 

etc.). 

6.5 PRIMERS AUXILIS 

En l’obra es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat en 

la normativa vigent. S’informarà a l’inici de l’obra de la situació dels diferents centres 

mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar en 

un lloc ben visible de l’obra una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per 

a urgències, ambulàncies, bombers, taxis, etc. Per a garantir el ràpid trasllat i atenció 

als possibles accidentats. 

6.6 NORMATIVA APLICABLE 

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92). Disposicions mínimes de 

seguretat i de salut que s’han d’aplicar en les obres de construcció temporals o 

mòbils. 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció.  
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• Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre 

obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació  obres públiques. 

• Llei 31/ 1995 de 8 de novembre (BOE: 10/1 1/95). Prevenció de riscos 

laborals. 

• Desenvolupament de la Llei 31/1995a través de les següents disposicions: 

o RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament dels Serveis 

de Prevenció. 

o RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes en  

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

o RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. En el capítol 1, exclou les obres 

de construcció però el RD1627/1997 l'esmenta quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i 

Higiene en el treball (O. 09/03/1971) 

o RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comportin riscos, en particular dorso- lumbars, per als treballadors. 

o RD 488/97 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles 

de visualització. 

o RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball. 

o RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball. 

o RD 773/ 1997 de 30 de maig (BOE: 12/06197). Disposicions mínimes 

de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips 

de protecció individual. 

o RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97). Disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 
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o Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips 

de treball. 

• O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene 

del Treball en la indústria de la Construcció. Modificacions: O. de 10 de 

desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) i de 23 de setembre de 1966 (BOE: 

01/10/66). Articles del 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 

• O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 661 a 741 (BOE: 

03/02/40). Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

• O. de 28 d’agost de 1970. Art. 11 a 41, 1831 a 2911 i Annexos 1 i 11 (BOE: 

05/09/70; 09/09/70). Ordenança del treball per a les indústries de la 

Construcció, vidre i ceràmica. Correcció d'errades: BOE: 17/10/70. 

• O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Model de llibre d’incidències 

corresponent a les obres en les que sigui obligatori l’estudi de Seguretat i 

Higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86. 

• O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la 

notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i 

tramitació. 

• O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87). Senyalització, abalisament, neteja 

i acabat de les obres fixes en vies fora de població. 

• O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d’aparells elevadors 

per a obres. Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81). 

• O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucció Tècnica 

Complementària MLE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

manteniment referent a grues i torre s desmuntables per a obres. Modificació: 

• O. de 16 d’abril de 1990 (BOE:24/04/90). 

• O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels 

treballs amb risc d’amiant. 

• O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87). Normes complementàries del 

Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. 

• RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89). Protecció als treballadors 

dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

• O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el treball. Correcció d'errades: BOE: 06/04171. 
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Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 

1215/1997. 

• Resolucions per les que s’aproven Normes tècniques Reglamentàries per als 

diferents mitjans de protecció personal de treballadors  

o Norma Tècnica Reglamentària MT-1: Cascs no metàl·lics. Resolució de 

14 de desembre de 1974 (BOE núm. 30-12-1974).  

o Norma Tècnica Reglamentària MT-2: Protectors auditius. Resolució de 

28 de juliol de 1975 (BOE núm. 209 del 1-9-1975). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-3: Pantalles per a soldadors. 

Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 210 del 2-9-1975 i núm. 

255 del 24-10-1995).  

o Norma Tècnica Reglamentària MT-4: Guants aïllants d’electricitat. 

Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 211 del 3-9-1975 i núm. 

255 del 24-10-1975. 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-5  

o Calçat de seguretat contra riscos mecànics. Resolució de 28 de juliol 

de 1975 (BOE núm. 04-9-1975 i núm. del 27-10- 1975). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Resolució de 31 de gener de 1980 (BOE núm. 37 del 12-2-1980 i núm. 

80 del 2-4-1980). Modificada per la Resolució de 17 d’octubre de 1983 

(BOE núm. 252 del 21-10-1983). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-7: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials. Resolució de 

28 de juliol de 1975 (BOE núm. 214 del 6-9-1975 i núm. 259 del 29-10-

1975. 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-8: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres mecànics. Resolució de 28 de juliol de 1975 

(BOE núm. 215 del 8- 9-1975 i núm. 260 del 30-10-1975). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-9: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: màscares autofiltrants. Resolució de 28 de juliol de 

1975 (BOE núm. 216 del 9-9-1975 i núm. 261 del 31-10-1975). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-10: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. Resolució de 
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28 de juliol de 1975 (BOE núm. 217 del 10-9-1975 i núm. 262 del 1-11-

1975) 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-11: Guants de protecció davant 

agressius químics. Resolució de 6 de maig de 1977 (BOE núm. 158 del 

4-7-1977 i núm. 230 del 26-9-1977). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-12: Filtres químics i mixtos contra 

monòxid de carboni. Resolució de 6 de maig de 1977 (BOE núm. 166 

del 13-7-1977 i núm. 230 del 26-9-1977). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-13: Cinturons de seguretat. 

Resolució de 8 de juny de 1977 (BOE núm. 210 del 2-9-1977 i núm. 

230 del 26-9-1977) 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-14: Filtres químics i mixtos contra el 

clor. Resolució de 20 de març de 1978 (BOE núm. 95 del 21-4-1978). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-15: Filtres químics i mixtos contra 

anhídrid sulfurós. Resolució del 12 de maig de 1978 (BOE núm. 147 

del 21-6-1978 i núm. 160 del 6-7-1978). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-16: Ulleres de muntura tipus 

universal contra impactes. Resolució del 14 de juny de 1978 (BOE 

núm. 196 del 17-8-1978 i núm. 222 del 16-9-1978). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-17: Oculars de protecció contra 

impactes. Resolució del 28 de juny de 1978 (BOE núm. 216 del 9-9-

1978 i núm. 232 del 28-9-1978). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-18: Oculars filtrants per a pantalles 

de soldadors. Resolució del 19 de gener de 1979 (BOE núm. 33 del 7-

2-1979 i núm. 48 del 24-2-1979). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-19: Cobrefiltres i avantcristalls per a 

pantalles de soldador. Resolució del 24 de maig de 1979 (BOE núm. 

148 del 21-6-1979).- Norma Tècnica Reglamentària MT-20: Equips de 

protecció personal de vies respiratòries: semiautònoms d’aire fresc 

amb mànega d’aspiració. Resolució del 17 de desembre de 1980 (BOE 

núm. 4 del 5-1-1981). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-21: Cinturons de seguretat- 

cinturons de suspensió. Resolució del 21 de febrer de 1981 (BOE núm. 

64 del 16-3-1981 i núm. 104 del 1-5-1981). 
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o Norma Tècnica Reglamentària MT-22: Cinturons de seguretat- 

cinturons de caiguda. Resolució del 23 de febrer de 1981 (BOE núm. 

65 del 17-3-1981 i núm. 104 del 1-5-1981). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-23: Filtres químics i mixtos contra 

àcid sulfúric. Resolució del 18 de març de 1981 (BOE núm. 80 del 3-4-

1981 i núm. 139 del 11-6-1981). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-24: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: semiautònoms d’aire fresc amb mànega a pressió. 

Resolució del 22 de juliol de 1981 (BOE núm. 184 del 3-8-1981 i núm. 

151 del 25-6-1982). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-26: aïllament de seguretat de les 

eines manuals utilitzades en treballs elèctrics en instal·lacions de baixa 

tensió. Resolució del 30 de setembre de 1981 (BOE núm. 243 del 10-

10-1981 i núm. 295 del 10-12-1981). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-25: plantilles de protecció davant 

riscos de perforació. Resolució del 30 de setembre de 1981 (BOE núm. 

245 del 13-10-1981 i núm. 296 del 11-12-1981). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-27: bota impermeable a l’aigua i a la 

humitat. Resolució del 3 de desembre de 1981 (BOE núm. 305 del 22-

12-1981 i núm. 49 del 26-2-1982). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-28: dispositius personals utilitzats 

en operacions d’elevació i descens- dispositius anticaigudes. Resolució 

del 25 de novembre de 1982 (BOE núm. 299 del 14-12-1982 i núm. 43 

del 19-2-1983). 

o Norma Tècnica Reglamentària MT-29: perxes de salvament per a 

interiors fins a 66 kV. Resolució del 31 de octubre de 1986 (BOE núm. 

298 del 13-12-1986, núm. 12 del 14-1-1987 i núm. 53 del 3-3-1987). 

Modificada per la Resolució del 18 de setembre de 1987 (BOE núm. 

235 del 1-10-1987 i núm. 253 del 22-10-1987). 

• Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
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7 ANNEX PLEC DE CONDICIONS 
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TÍTOL I: PLEC DE CONDICIONS D’ÍNDOLE TÈCNICA 

CAPÍTOL I: DISPOSICONS GENERALS 

Article 1. Objecte del projecte 

L’objecte de la Contracta a la qual es refereix aquest Plec de Condicions, plànols i 

altres documents que l’acompanyen, és la reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat.  

 

Article 2. Documentació complementària 

El Plec de Condicions té per objecte l’ordenació amb caràcter general, de les 

condicions tècniques que han de regir en l’execució de les obres del present 

Projecte. 

Aquest Plec de Condicions serà complementat amb les condicions econòmiques que 

puguin fixar-se pel concurs i també en el contracte d’escriptura. També serà 

complement, si no s’opta al mateix, pels següents documents: 

 

- Reial decret 1.650/1977 del 10 de juny, sobre normativa d’edificació. AE-88. 

Instrucció sobre accions en edificacions. 

- MV-102-103-104-106-107. Instruccions referents a l’execució d’obres amb 

estructura metàl·lica. 

- EH-91. Instruccions referents al projecte i execució d’obres de formigó armat o 

en massa. 

- RC-91. Instrucció relativa a la recepció de ciment. 

- Decret 3.151/1968, del 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

tècnic de les línies aèries d’alta tensió. 

- Decret 2.413/1973, del 20 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baix Tensió i instruccions complementàries. 

- Ordre del 9 de desembre de 1975, normes bàsiques per a instal·lacions 

interiors de subministrament d’aigua. 

- Reial Decret 1.423/1982, del 18 de juny. Reglamentació de les aigües 

potables. 

- Ordre del 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el treball. 
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- En cas de discrepància entre les normes anteriors seran d’aplicació les més 

estrictes. 

 

Article 3. Documents que defineixen les obres 

Les obres queden definides, a més a més del present Plec de Condicions, pels 

restants documents que constitueixen el Projecte: Memòria, Plànols i Pressupost. 

 

Article 4. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 

En cas de construcció i incompatibilitats entre Plànols i el Plec de Condicions 

prevaldrà el que estigui prescrit en aquest últim document. 

El que estigui mencionat en un sol dels documents anteriors, ha de ser considerat 

com si estigués exposat en ambdós, sempre que, a judici de la Direcció Facultativa, 

la unitat de l’obra quedi suficientment definida, i que aquesta tingui preu en el 

contracte. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o emissions que siguin 

advertits en aquest Document, pel Director o per la Contracta, hauran de reflectir-se 

preceptivament en l’Acta de comprovació del replanteig. 

 

Article 5. Director de l’obra 

La propietat anomenarà en la seva representació a un Tècnic, a qui recauran les 

feines de direcció, control i vigilància de les obres del present Projecte. 

El contractista, proporcionarà tota la classe de facilitats perquè el Tècnic Director o 

els seus subalterns, puguin dur a terme el seu treball amb la màxima eficàcia. 

No serà responsable davant la propietat de la demora dels Organismes competents 

en la tramitació del Projecte. La tramitació serà aliena al Tècnic Director, qui una 

vegada aconseguits els permisos, donarà ordre per començar l’obra. 

CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Article 6. Obres que engloba 

Seran objecte de les normes i condicions facultatives que es donen en aquest Plec 

de Condicions totes les obres incloses en els pressupostos abraçant a tots els oficis i 

materials que en les obres s’impliquin. 
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Article 7. Formes, dimensions i característiques 

Les obres s’ajustaran als plànols, estat de mesures i quadres de preus, i es resoldrà 

qualsevol discrepància que pugui sorgir per el Tècnic Director. 

 

Article 8. Sistema general de construcció 

Totes les unitats d’obra que es detallen en els fulls de mesura adjuntes i 

pressupostos de determinació, seran executades d’acord amb les bones normes de 

construcció. 

 

Article 9. Obres accessòries 

Es consideraran com a obres accessòries aquelles que per la seva naturalesa no 

puguin ésser en tots llurs detalls, sinó que a mesura que avança l’execució dels 

treballs es defineixen. 

Les obres accessòries es construiran segons es vagin coneixent llurs necessitats 

particulars, amb arranjament als projectes que es redacten en aquelles en què per la 

seva 

importància siguin necessàries i les de menor importància segons la proposta que 

formuli el Tècnic Director. 

CAPÍTOL III: CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS 

Article 10. Condicions generals 

Tots els materials emprats en l’obra reuniran les condicions de naturalesa requerida 

per la seva missió que quedaren definides a continuació. La Direcció Facultativa 

dictaminarà quins seran els materials que reuneixen les condicions adequades 

essent retirats, enderrocats o reemplaçats, dins de qualsevol de les èpoques de 

l’obra o dels seus terminis de garantía, aquells materials que manquin de les 

condicions establertes.  

 

Els materials procediran exclusivament d’aquells llocs, fabriques o marques 

proposades pel contractista, sempre que compleixin amb les especificacions 

tècniques del Projecte i hagin estat aprovades amb anterioritat pel director d’Obra. El 

transport, manipulació i utilització dels materials, es farà de manera que no quedin 
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alterades llurs característiques ni sofreixin deteriorament les seves formes o 

dimensions. 

 

Article 11. Aigua 

L’aigua emprada en l’amasat de morters i formigons haurà de reunir les condicions 

que prescriu la vigent instrucció pel Projecte i Execució d’Obres de Formigó en 

Massa o Armat. 

L’aigua de mar, i en general, l’aigua amb salinitat superior a 15 g/l es rebutjarà 

immediatament, mentre que les aigües calcinoses únicament es podrà utilitzar en la 

confecció de morters de guix, amb prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Article 12. Sorra per a mescles i aglomerant 

La sorra utilitzada en la confecció de formigons, serà de naturalesa silícica, 

normalment sorra de riu o procedent d’esmicolament, havent de complir estrictament 

les condicions definides en la Instrucció EH-91. 

 

Article 13. Ciment 

El ciment a utilitzar satisfarà el vigent “Plec de Condicions Tècniques Generals per la 

recepció de ciments”. En els documents d’origen figurarà el tipus, classe i categoria 

a les quals pertany el conglomerat, així com la garantía del fabricant de que 

compleix les condicions exigides. 

En el present Projecte, excepte especificacions especials s’utilitzarà ciment tipus P- 

350. 

 

Article 14. Àrids per formigó en general 

S’utilitzarà el còdol de riu o graver, o bé el procedent d’esmicolament. L’àrid gruixut 

estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els 

alcalins que contingui el ciment. Complirà, així mateix, tot el que estigui prescrit en la 

Instrucció EH-91. 

 

Article 15. Blocs de formigó 

Els blocs de formigó de tipus buit tindran forma de paral·lelepípede rectangular, 

essent constituïts per un conglomerat de ciment i/o calç i un àrid natural o artificial. 
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Presentarà perforacions uniformement repartides, d’eix normal al pla d’assentament i 

de volum total del bloc. Les seves dimensions seran les especifiques de la Memòria, 

i no presentaran esquerdes, deformacions, gerxaments ni decrostaments de les 

arestes. En el bloc amb fons sec, les perforacions estaran tancades en una de les 

cares d’assentament, per una capa del mateix material d’espessor no inferior a 15 

mm. El pes del bloc no serà superior als 25 Kg. 

 

Article 16. Xapes de fibrociment i d’acer galvanitzat 

Hauran de ser homogènies, compactes i no presentar esquerdes ni deformacions. 

Així mateix, seran incombustibles, impermeables i no geladisses. 

Presentaran un tractament compacte i homogeni, i admetran tall amb serra sense 

ruptures ni exfoliacions: els seus marges seran rectes i l’absorció d’aigua serà 

inferior al 12% del seu pes en sec. Compliran les normes UNE 7.035-41.007. 

 

Article 17. Fusteria per a mitjans auxiliars i encofrats 

La fusta per encofrats, bastides I altres mitjans auxiliars podran ésser de qualsevol 

tipus, sempre que hagi estat tallada en època escaient, estigui ben seca, no tingui 

olor a humitat, no presenti nusos (la fusta d’encofrar) i que el seu gruix sigui de 2,5 

cm.. 

 

Article 18. Acers 

L’acer que s’emprarà pels perfils laminats seran del tipus A-42b, havent de complir 

totes les característiques mecàniques (límit elàstic, resistència a tracció, allargament 

de ruptura, etc.) establertes en el capítol II de la Norma MV-102/75. 

Tots el perfils laminats, duran les sigles de fàbrica marcades amb el símbol A-42b 

com a prova de garantía. 

L’acer que s’utilitzarà en les armadures de formigó complirà les prescripcions 

tècniques  exigides per la vigent Instrucció EH-91, essent els seus diàmetres els que 

es detallen en els Annexos i Plànols del Projecte. 

 

Article 19. Vidres 

Seran clars, diàfans, perfectament plans i de gruix uniforme, i no presentaran taques, 

bombolles, estries ni altres defectes. No seran atacables per àcids, excepte el 
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fluorhídric, resistint perfectament i sense alterar-se amb l’aire, humitat i escalfor. No 

hauran de presentar esgrogueïment sota l’acció de la llum solar. 

 

Article 20. Ferros 

Els assaigs a tracció seguint les instruccions dictades pel ferro, hauran de donar 

càrregues de ruptura entre 42 i 50 Kp/mm2. El límit elàstic de seixanta-cinc a 

seixanta-vuit per cent (65 a 68%) de la ruptura. 

 

Article 21. Ferramenta i claus 

La ferramenta utilitzada en la fusteria de penjar i seguretat estarà ben construïda, 

forta i apropiada a l’objecte a què es destina i de dimensions suficients. No 

s’admetrà cap imperfecció en la forma i fabricació d’aquests elements. 

 

Article 22. Morters i formigons 

S’utilitzaran els tipus de morters i formigons que figuren en els quadres de preus, 

caracteritzats per la seva dosificació d’aglomerants. 

Es presentarà bé a mà, sobre una superfície llisa i impermeable, o bé a màquina, 

havent de tenir en compte allò que està prescrit en la Instrucció vigent EH-91, que 

també regirà per a toleràncies en dosificació, les quals podran ésser modificades per 

la Direcció Tècnica amb objecte d’obtenir les convenients capacitats i resistències, 

sense que per això hagi de variar el preu del morter o formigó. 

 

Article 23. Canonades 

Els tubs de qualsevol tipus, acer, fibrociment, etc., seran perfectament llisos, de 

secció circular i ben calibrada. 

No seran admesos els que presentin ondulacions o desigualtats majors que cinc (5) 

mm, ni rugositats de més de dos (2) mm de gruix. 

En els diàmetres inferiors s’admetrà una tolerància d’un u i mig per cent (1,5%) en 

menys, i del tres per cent (3%) en més; essent la tolerància admesa en l’espessor de 

les parets d’un deu per cent (10%). Les seves mides seran les que figurin en els 

plànols i Annexes del Projecte. 

 

Les canonades de fibrociment no tindran ca soldadura i vindran provades de fàbrica, 

així com les juntes i la resta de peces, per tal de resistir una pressió de deu 
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atmosferes (10 atm), fent-se a l’efecte les proves a quinze atmosferes (15 atm) com 

a mínim. 

 

Les canonades d’acer estirat sense soldadura hauran de resistir sense trencar-se ni 

presentar fugues o exsudacions, una pressió hidrostàtica de trenta atmosferes (30 

atm). 

 

Article 24. Electricitat 

Els conductors seran de coure comercial pur i la tolerància en la secció real serà del 

3 % en més de l’1,5% en menys. 

La càrrega de ruptura no serà inferior a 24 Kg/cm2 i l’allargament permanent en el 

moment de produir-se la ruptura, no haurà de ser inferior al 20 %. 

S’utilitzaran cables amb aïllament de polietilè reticulat. Es rebutjaran els que 

provenint de fàbrica, acusin mal tractament o qualsevol altre defecte. Els tubs per 

allotjar els conductors seran del tipus PVC. Seran circulars, amb una tolerància del 

cinc per cent (5 %) en la longitud del seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas 

estaran  construïdes en PVC. 

Article 25. Altres materials 

Els altres materials que entrin en les obres per als que no es detallen condicions 

seran de primera qualitat, i abans de la seva col·locació en l’obra seran reconeguts 

per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa extensible als materials inclosos en 

detall, la qual dictaminarà la seva idoneïtat o contràriament, procedirà a rebutjar-los. 

 

Article 26. Reconeixement i mostres de materials 

Tots els materials seran reconeguts per l’Enginyer Director abans de la seva 

utilització en les obres, per la qual cosa el Contractista està obligat a presentar 

mostres de cadascun dels materials per a la seva aprovació, les quals es 

conservaran per comprovar quan s’escaigui els materials que s’utilitzen. 

Aquest reconeixement previ no constitueix aprovació definitiva i l’Enginyer podrà fer 

treure, fins i tot després de col·locats en l’obra, aquells materials que presentin 

defectes no percebuts en el moment del primer reconeixement. 
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Article 27. Assaigs 

Sempre que l’Enginyer Director ho cregui necessari es podran dur a terme totes les 

proves I assaigs que aquest cregui necessàries per determinar definitivament si els 

materials reuneixen les condicions imposades en el present Plec de Condicions. 

CAPÍTOL IV: EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Article 28. Pla d’execució d’obres 

El Contractista haurà de redactar un programa de treball que sotmetrà a l’aprovació 

de l’Enginyer encarregat i al qual haurà d’ajustar-se en la construcció. 

 

Article 29. Replantejament de les obres 

A més a més de la de l’aprovació del replantejament, es durà a terme a través de 

l’Enginyer encarregat, o facultatiu a qui delegui, els replantejaments parcials que 

exigeixi el curs de les obres, havent de presenciar aquestes operacions el 

Contractista o el seu representant, els quals es faran càrrec de les estaques, senyals 

i referències que es deixin en el terreny. 

El Contractista no començarà les obres, a les quals es refereixen els 

replantejaments, sense prèvia autorització de l’Enginyer. 

Les valls, desprès d’obertes, hauran de ser reconegudes per l’Enginyer o Facultatiu 

a qui delegui, sense l’aprovació del qual no podran omplir per formar els fonaments o 

qualsevol altra obra. 

Totes les despeses, tant de materials com de jornals que s’originin com a 

conseqüència del replantejament, correran a càrrec del Contractista, qui, a més a 

més, estarà encarregat de custodiar els senyals dels replantejaments a fi que ningú 

les sostregui ni canviï de lloc, i de reposar els desapareguts. 

 

Article 30. Excavacions 

Les excavacions es faran seguint les alineacions i rasants que resultin del 

replantejament i compliment de les ordres de l’Enginyer encarregat. Tot excés 

d’excavacions que realitzi el contractista hauran d’omplir-se amb terraplè o fàbrica, 

segons el que consideri necessari l’Enginyer, en la forma que ell prescrigui, no 

essent d’abonament aquesta operació ni excés de volum excavat. 
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Els productes de les excavacions que no s’utilitzin, ni en altres obres, serà 

transportats a abocadors, essent aquesta operació inclosa en el preu de les diferents 

unitats d’obra que integren el capítol de moviment de terres. 

Si es presentessin aigües i hi hagués la necessitat d’exhaurir-les, es posarà en 

coneixement de la Direcció perquè es prenguin les mesures pertinents. Els treballs 

auxiliars d’exhauriment en cas de terrenys de mala qualitat, si la importància ho 

demanés i l’Enginyer encarregat de la Direcció ho considerés necessari, seran 

objecte de 

pressupost addicional. 

Quan els murs hagin de trobar-se, segons els plànols, en contacte amb l’excavació, 

aquesta es farà amb la major cura a fi d’evitar excessos d’obra, procurant sempre 

que sigui possible, que des dels compliments de la fàbrica, no passin més de tres 

dies. Durant l’execució, i sempre que l’Enginyer ho estimi convenient, es netejaran 

les excavacions a fi que es pugui examinar el terreny. 

 No es farà el farciment de les excavacions mentre no ho ordeni l’Enginyer o persona 

autoritzada. Si, previ coneixement, se suspendran els treballs fins a decidir la solució 

definitiva. 

 

 Article 31. Contenció de terres 

Tots els apuntalaments, codals i mitjans de contenció de terres necessaris per la 

seguretat del personal de l’obra de mitjans immediats, seran proporcionats, 

executats i conservats per la contracta, retirant-la a mesura que es facin inútils. 

 

Article 32. Fonaments 

L’excavació per a fonaments es profunditzarà fins el límit i en la forma que fixi 

l’Enginyer encarregat a fi que les obres descansin sobre terrenys suficientment ferm, 

sense que per aquesta causa de canvi de profunditat puguin sofrir cap modificació 

els preus aplicables. 

No s’omplirà la vall de fonaments sense que l’Enginyer encarregat o el seu 

representant ho ordeni. En tot cas, la base haurà d’estar lliure d’aigua, terra, sorra, 

grava, pedres ocultes… 

Les superfícies que han d’aparèixer a la vista quedaran llises, regulars i sense buits 

o rugositats. El moment de retirar els motlles serà fixat per l’Enginyer encarregat de 

l’obra segons el termini de temps transcorregut, capacitat assolida per fàbrica, etc. 
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Quan la temperatura baixi a 0 º C sense sobrepassar els -3ºC, es vigilarà que no 

s’hagi gelat el formigó abans d’abocar-lo, i si és precís s’escalfarà amb aigua. Una 

vegada piconat el formigó, ha de protegir-se contra el fred fins que hagi endurit 

bastant. 

Quan les temperatures siguin inferiors a -3ºC es suspendrà el treball. No es llençarà 

formigó sobre una tongada que hagi sofert els efectes d’una gelada, sinó que en 

aquest cas, haurà d’ésser retirada la part del material alterat. 

 

Article 33. Encofrats 

Els motlles i encofrats seran el suficientment impermeables perquè no tingui lloc 

escapaments de morter per les juntes i el suficientment resistents perquè no es 

produeixin flexions o deformacions que alterin sensiblement la forma de massís i 

òrgan emmotllat. 

El sistema emprat per l’emmotllat mereixerà l’aprovació de l’Enginyer i en tot cas, es 

complirà el que estigui disposat en l’Article 11 de la pertinent Instrucció del formigó.  

 

Article 34. Fàbrica de totxos 

Es construirà amb l’aparell que en cada cas estableixi l’Enginyer. Aquesta fabricació 

s’efectuarà a bany fluït de morter. Els totxos es col·locaran després d’abocar en la 

filera inferior una quantitat suficient de morter, sotmetent-los amb les mans a 

relliscades i forta compressió fins que flueixi l’aglomerat per tot arreu, quedant amb 

espessors que no excedeixin de dotze mil·límetres (12) en les juntes. 

 

Article 35. Clavegueres 

Es construiran totes les clavegueres, escomeses i registres que es senyalin en els 

plànols. Les canonades de gres o ciment comprimits de diàmetre comprès entre 10 i 

30 cm es col·locaran sobre una solera de formigó de 10 cm, i es protegirà també 

amb formigó on sigui necessari. 

 

Article 36. Funcions no previstes 

Si del coneixement no practicat en obrir les valls, resultés la necessitat de variar el 

sistema de cimentació projectat, l’Enginyer encarregat de l’obra podrà introduir les 

modificacions que cregui pertinents, d’acord amb les instruccions dictades per 
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l’Administració, procedirà a la redacció dels projectes que cregui oportuns per la 

seva aprovació i altres tràmits. 

 

Article 37. Formigó 

Els formigons es confeccionaran mesclant primer en sec instantàniament el ciment i 

la sorra; aquesta mescla es tornarà a combinar acuradament amb la grava, afegint 

després aigua i barrejant sense aturar-se.  

Es conservaran humides les superfícies de formigó durant un temps variable 

determinat per l’Enginyer encarregat. En temps de calor, es mantindrà com a mínim 

dotze (12) dies. 

El formigó endurit sobre el qual ha d’abocar-se més formigó s’esmicolarà 

vigorosament fins que es desprengui la closca dessecada que tingui, i deixi al 

descobert la graveta. Es netejarà amb cura, i abans d’afegir-ne de nou, s’abocarà 

una petita i prima capa de ciment. El ciment serà sempre de comprovada qualitat i el 

formigó haurà d’utilitzar-me en obra com a màxim una hora després de ser 

confeccionat. 

Les capes o tongades tindran com a mínim un espessor de vint (20) centímetres, i 

sempre que sigui possible es faran capes successives d’una vegada. 

 

Article 38. Murs 

Els murs de façana es construiran amb el gènere de fàbrica que s’estableixi en el 

Pressupost i en la resta de documents del Projecte, complint les instruccions que en 

els apartats anteriors es determinen i les que en curs de les obres pugui citar la 

Direcció d’aquestes. 

Els murs interiors es construiran amb gènere de fàbrica indicat en el Pressupost, i es 

tindran en compte per a la seva execució tot el que es detalla pels murs de façana, 

subjectant-se en dimensions i buits per les portes, finestres i reixes de ventilació, a 

allò que està marcat en els Plànols i les indicacions que en tot moment pugui fer la 

Direcció Facultativa. 

 

Article 39. Encastaments metàl·lics 

Els encastaments metàl·lics, perns, llucs, passadors, tubs i peces anàlogues, es 

faran amb la major cura obrint en les fabriques, quan sigui precís, caixes i deixant-
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les prèviament obertes, utilitzant en general morter o plom fos en casos especials, 

tot i això tal com està establert en les prescripcions de l’Enginyer encarregat. 

 

Article 40. Armadures 

Les barres de les armadures tindran la forma i dimensions indicades i es procedirà a 

adreçar les desiguals que es reben i després corbar-les en fred per les menors de 

vint-i-cinc (25) mil·límetres. 

Es subjectaran a les normes que precepte la vigent Instrucció per l’execució de les 

obres de formigó. 

 

Article 41. Execució de les obres metàl·liques 

La col·locació dels perfils es farà segons l’establert en els Plànols. Els nivells no 

podran diferir del que s’ha indicat en els Plànols més de tres (3) mil·límetres, exigint 

la màxima verticalitat en els pilars. 

Les peces que concorren en els pilars s’uniran als pilars amb les esquadres i 

soldadures necessàries per la càrrega màxima que cada peça pot suportar d’acord 

amb la seva llum i perfil. 

El pla de col·locació de les estructures d’acer, podrà ésser modificat per l’Enginyer, 

si així fos convenient per especials raons de seguretat o bona marxa dels treballs. 

 

Article 42. Sòls 

Els sols s’executaran de manera que la seva superfície resulti plana, horitzontal en 

totes les seves direccions i en línies rectes les de totes les lloses en les quals 

s’exigirà la major cura. 

Es seguiran les instruccions dels Plànols en el cas que determinats sòls hagin 

d’acabar-se amb cert pendent. 

 

Article 43. Enfoscats, arrebossats i guarnits 

Es farà sobre fàbrica de blocs i envans diversos xopant primer d’aigua la superfície 

de la fàbrica. Després es netejaran els paraments metàl·lics, descarregant les juntes 

del conglomerat sobrant, si es precís, i regant convenientment la fàbrica per 

arrossegar matèries estranyes i proporcionar la humitat necessària. Si en algun cas, 

és necessari realitzar arrebossat, enfoscat o guarnit sobre formigons, es faran en 
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fresc perquè tingui una bona adherència, després d’haver rascat la superfície dels 

mateixos. 

Es mantindran humits mitjançant regs el temps necessari per evitar l’aparició 

d’esquerdes per dessecació. 

El morter ha de ser llençat fortament amb la paleta, allisant bé el material amb 

aquesta, per obtenir una superfície no molt rugosa. 

Els arrebossats es realitzaran amb morter de consistència fluida, llençant-lo sobre la 

fàbrica i s’allisarà després perquè no presenti rugositats, ni petjades de les eines 

utilitzades. La primera capa és la que cobrirà totes les juntes i desigualtats de les 

superfícies regulars no rugoses. La segona capa s’aplicarà seguidament sobre la 

primera i s’allisarà amb la llana, deixant la superfície llisa. 

En tot cas, s’atendrà a les dosificacions establertes en les diferents unitats d’obra 

dels quadres de preus. 

 

Article 44. Execució dels tubs enterrats 

La xarxa de sanejament disposa de llit de formigó segons s’especifica en el quadre 

de preus descompostos. 

La vall d’excavacions per la canonada no podrà estar oberta a al seva rasant 

definitiva més de (8) dies abans de la col·locació de les canonades. 

En cas de fer-se l’excavació amb anticipació hauran de deixar-se els darrers vint (20) 

centímetres d’aquesta per a ésser executats no abans dels vuit (8) dies previstos a 

la col·locació dels tubs. 

S’ompliran les valls per capes de vint (20) centímetres consolidant aquests 

degudament abans de procedir a al incorporació de nova terra. Pel farciment 

s’utilitzarà primerament la terra. Pel farciment s’utilitzarà primerament la terra que 

presenti un aspecte més polsegós, després s’emprarà la resta de les terres de 

l’excavació. 

 

Article 45. Obres complementàries 

Els encerclaments de fusteria es rebran amb cargols. Les canonades i altres, es 

rebran convenientment utilitzant sempre en l’exterior ciment i en cap cas guix. 

 

Article 46. Manyeria 
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L’execució de totes les obres d’aquesta classe serà el més acurada possible, els 

vius dels ferros hauran de tallar-se perfectament a esquadra: les portes, les 

finestres, etc., portaran les patilles necessàries per rebre-les en els murs. 

 

Article 47. Ferralles 

La mida i nombre dels perns serà aproximat a la mida de les fulles, essent les seves 

dimensions aproximades a 12 mil·límetres i en nombre de quatre almenys en cada 

fulla, les fallaves, baldes, tiradors, etc., seran proporcionats a la dimensió i 

importància de les fulles. Tots els que no funcionin el dia de la recepció definitiva 

seran substituïts. 

 

Article 48. Instal·lacions 

Es col·locaran les canonades a les distàncies especificades en el Projecte. Les 

xarxes i instal·lacions tindran el diàmetre senyalats en el Projecte. Els lavabos, 

inodors, etc., també han de complir les condicions exigides de caràcter sanitari. 

 

Article 49. Pintura 

Les obres de manyeria es pintaran amb dues mans d’oli sobre una de mini. Les 

parets exteriors aniran pintades amb dues mans. L’elevació de tons serà feta per 

l’Enginyer Director prèvia execució de les oportunes mescles. 

 

Article 50. Bastides 

Totes les bastides es construiran d’estructura metàl·lica sòlida i en les condicions 

necessàries per la seva més perfecta resistència i estabilitat. En les bastides es 

col·locaran ampits que evitin les caigudes i els taulers de fusta tindran com a mínim 

vint 

(20) centímetre d’ample per set (7) centímetres de gruix. 

En les conduccions de cada tipus de bastides s’observaran quantes prescripcions 

legals regeixin en aquesta matèria, i serà del Contractista la responsabilitats de 

quantes desgràcies tinguin lloc per incompliment de la normativa vigent, si falta a les 

condicions 

exigides dels materials. 
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Article 51. Defectes 

Les deformacions, esquerdes, trencaments, etc., no autoritzades seran motiu per 

ordenar les demolicions de l’obra totalment o parcial, amb la conseqüent 

reconstrucció, si l’Enginyer encarregat ho estima convenient. Les despeses correran 

a càrrec del Contractista. 

 

Article 52. Mà d’obra 

El Contractista haurà de tenir prèviament i sempre en l’obra, el nombre d’operaris 

proporcionat a l’extensió i tipus d’obra que estigui executant. Els operaris seran 

d’aptitud reconeguda i experimentada en llurs respectius oficis i constantment ha 

d’haver en l’obra un encarregat apte perquè vigili els operaris i compleixi les ordres 

de l’Enginyer i tot allò que estigui estipulat en el contracte. 

 

Article 53. Obres no especificades en aquest plec 

Per les obres i operacions no esmentades en el present Plec, el Contractista 

s’ajustarà a les normes generals i al detall dels Plànols i Pressupostos i sempre a les 

prescripcions de l’Enginyer Director. 

CAPÍTOL V: CONDICIONS GENERALS DE LA MAQUINÀRIA I 
INSTAL·LACIONS 

Article 54. Maquinària a instal·lar 

S’instal·laran les diferents màquines i elements ressenyats en els Plànols, 

Pressupost i Memòria, essent les característiques dels mateixos les fixades en el 

Pressupost, havent de realitzar quantes connexions entre ells siguin necessàries pel 

perfecte funcionament de les instal·lacions. 

 

Article 55. Elecció 

Tots els elements que integrin les màquines i instal·lacions seran de primera qualitat, 

pel que el Contractista presentarà a l’Enginyer Director les ofertes precises de cases 

de reconeguda solvència, perquè esculli entre aquelles que, reunint les 

característiques i preus inclosos en el Projecte, garanteixin una major garantía de les 

instal·lacions. 
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Article 56. Muntatge 

El muntatge serà a compte de les cases subministradors que facilitaran el personal 

especialitzat, que es precisa per a realitzar aquest tipus d’instal·lacions. 

 

Article 57. Proves 

Una vegada muntades les màquines que constitueixen una instal·lació parcial o 

bolcall, es realitzaran totes les proves que es considerin necessàries abans de la 

recepció de l’obra, i sense perjudici de les garanties que es fixin a la signatura del 

contracte. 

 

Article 58. Garanties 

Les cases proveïdores garantiran la quantitat i el bon funcionament de la maquinària 

dels processos i instal·lacions, durant un termini de dotze mesos, i estaran al seu 

càrrec totes les despeses que s’originin per l’anormal funcionament de les 

instal·lacions. 

 

Article 59. Instal·lacions elèctriques 

La instal·lació de Baixa Tensió per la força i enllumenat estarà subjecta a la 

normativa de la Instrucció MI-BT del Decret 2.413/1.973, del 20 de setembre.  

 

Article 60. Maquinària i instal·lacions no especificades en aquest plec  

El Contractista s’ajustarà a les normes generals i al detall dels Plànols i 

Pressupostos i sempre a les prescripcions de l’Enginyer Director. 

CAPÍTOL VI: CONDICIONS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES OBJECTE DEL PROJECTE DE BAIXA TENSIÓ 

Article 61. Instal·lacions a què es refereix aquest plec 

La instal·lació objecte d’aquest Projecte, a la qual s’han d’aplicar les condicions 

d’aquest Plec, correspon a la instal·lació elèctrica a realitzar que ha estat detallada 

en la Memòria i Annexes de la mateixa. 
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Article 62. Descripció de la instal·lació 

La descripció de la instal·lació es reflecteix en tots i cadascun dels documents del 

Projecte, subscrit pel tècnic, el nom del qual figura com a autor del mateix. 

 

Article 63. Normativa a seguir 

Les obres de muntatge de la instal·lació s’ajustaran en tot als Plànols del Projecte, 

estat de mesures i quadres de preus. 

Si fos necessari efectuar alguna variació important, en relació amb el que s’ha 

projectat, la casa instal·ladora haurà de donar coneixement, i sol·licitar autorització, a 

la Delegació d’Indústria de la província. 

 

Article 64. Referent als materials 

Els materials emprats en la instal·lació hauran de complir les característiques 

necessàries d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió actualment en 

vigor i les Normes MI-BT corresponents, segons les característiques de la instal·lació 

projectada. 

 

Article 65. Els conductors 

Els conductors a utilitzar en l’escomesa seran de coure electrolític, amb aïllament de 

polietilè reticulat sota una coberta exterior de goma sintètica i per a tensions de 

servei fins a 1000 V (prova 2000 V). 

Els conductors que s’utilitzin en l’interior de l’edifici portaran el mateix tipus 

d’aïllament a base de vulcanitzats de goma. Essent en tots cas l’aïllament reforçat, 

per la 

tensió de treball abans indicada. 

 

Article 66. Canalitzacions 

En l’escomesa i línea distribuïdora des de l’escomesa a l’armari de totalització, els 

conductors aniran allotjats en l’interior del tub metàl·lic si van a l’exterior o de 

fibrociment o aïllant si van encastats pel terra o per les parets de l’edifici. 

En la resta de la instal·lació, els conductors aniran formant les canalitzacions de la 

manera que es descriu en la Memòria, i s’utilitzaran material de primera qualitat i de 

fabricació de solvència reconeguda. 
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Article 67. Quadres 

Tots els quadres, tant per la col·locació de l’equip de totalització com per la 

instal·lació dels aparells de protecció de les línies generals de força o distribució, 

protecció i maniobra de les màquines, tindran forma d’armaris o cofres normalitzats, i 

estaran construïts amb perfils d’acer laminat amb planxes i peces estampades 

d’acer, soldades elèctricament. Amb obertures amb placa cega pel pas dels cables i 

espiells protegits amb vidre, en els armaris de totalització, que permetin la lectura 

dels integradors i assegurin la seva invulnerabilitat. 

Tots ells seran tractats i rematats amb pintura antioxidant. Els que vagin muntats a 

l’aire lliure o en llocs humits, seran de model estanc, amb juntes de goma en portes i 

panells, evitant l’entrada de pols i humitat. 

 

Article 68. Caixes amb entroncaments i derivacions 

En les caixes per a fusibles generals de protecció, en l’escomesa i en les de 

distribució pels equips de mesura, haurà d’atenir-se a les normes indicades per 

l’empresa distribuïdora col·locant-les de tipus normalitzat, que hauran de ser de 

tanca hermètica i amb dispositiu per a poder ésser precintades. 

En la resta de la instal·lació podran ésser de xapa amb l’interior aïllant o de material 

de plàstic antideflagrant. En les instal·lacions normals, les tapes tancaran a pressió o 

baioneta, però en les instal·lacions en els locals especials, amb perill d’incendi o 

d’explosió, humits o mullats hauran de complir, a més a més, les condicions 

d’estanqueïtat i de tancament hermètic especificades de cadascun. 

Les mesures estaran d’acord amb el nombre de conductors que en la caixa s’hagi 

d’allotjar. No havent-se d’utilitzar menors de 80 mm de diàmetre de profunditat. 

 

Article 69. Borns de connexió 

En els entroncaments i derivacions s’hauran d’utilitzar borns adequats a tal fi. 

Aquests borns aniran muntats sobre sòcol de porcellana, de baquelita, de reïnes 

melamíniques o de plàstic autoextingible. 

 

Article 70. Interruptors 

Els quadres situats, per a proteccions generals o de línies de distribució, estaran 

blindats o protegits amb envoltant aïllat o per a muntatge darrera de quadre. En les 
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seves parts modelades hauran d’estar construïdes amb reïnes melamíniques o 

aïllant de primera qualitat. 

Els contactes de doble ruptura brusca i les pastilles dels contactes d’argent pur, 

s’hauran d’ajustar a les intensitats mínimes que s’indiquen en l’esquema unifilar del 

Projecte. 

Els interruptors normals, per a derivacions dels punts d’enllumenat, seran de 

material de plàstic, amb interiors de melamina o porcellana i els mecanismes amb 

connectors d’argent pur. 

 

Article 71. Portabombetes 

Aquestes seran de material aïllant de plàstic, amb contactes de metall en l’interior de 

les mateixes. Es recomana, com les de millor qualitat, les construïdes amb baquelita 

amb l’interior de melanina. 

 

Article 72. Aparells d’enllumenat 

Els llums hauran d’anar col·locats en pantalles reflectores o difusors, construïts amb 

xapa de ferro o alumini amonitzat. En el primer cas, aniran esmaltades al forn. 

 

Article 73. Protecció de terres 

Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, la maquinària, les carcasses de tots els 

aparells de contacte amb aparells elèctrics i tots aquells que puguin tenir perill 

d’inducció o derivacions hauran de posar-se en contacte amb terra. 

Per això, totes les bases d’endolls que es munten en aquesta instal·lació hauran de 

tenir connexió a terra, amb independència de les connexions directes a les parts 

metàl·liques d’aquells altres aparells que no connectin en aquestes bases d’endoll. 

L’execució de la posta a terra es farà segons l’establert en els Plànols i Annexes. 

 

Article 74. Proteccions generals 

Amb independència de les proteccions generals de les línies en el quadre de 

totalització o en el lloc senyalat per l’empresa distribuïdora, es col·locaran 

interruptors automàtics de relès tèrmics d’acord amb la potència a absorbir. 
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Article 75. Altres materials 

La resta de materials que s’utilitzin en la instal·lació, pels quals es detallen 

específicament les condicions de qualitat, hauran de ser reconeguts i acceptats pel 

Director de l’Obra i quedarà a la seva disposició la facultat de rebutjar-los o de la 

realització de les proves i assaigs necessaris per poder qualificar-los i acceptar la 

seva utilització en la instal·lació 

TÍTOL II. PLEC DE CONDICIONS D’ÍNDOLE FACULTATIVA 

CAPÍTOL I: OBLIGACIONS I DRETS DEL CONSTRACTISTA 

Article 1. Residència del Contractista 

Des que es comencin les obres, fins la seva recepció definitiva, el Contractista o un 

representant seu autoritzat, haurà de residir en un punt proper al d’execució de les 

obres i no podrà absentar-se de la zona, sense el previ coneixement de Director de 

la Construcció i notificar-li expressament la persona que durant la seva absència el 

representarà en totes les seves funcions. 

 

Article 2. Oficina de tall 

El Contractista habilitarà una oficina on existirà una taula o taulell adequat, en el qual  

puguin estendre’s i consultar, sempre que calgui, els plànols. En aquesta oficina, el 

contractista tindrà sempre una còpia de tots els documents del Projecte que li han 

estat facilitats pel Director de la construcció. 

 

Article 3. Presència del Contractista en els treballs 

El Contractista per ell mateix, o bé mitjançant un dels seus facultatius representants 

o encarregats, romandrà en l’obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà el 

Director de la construcció o el seu representant, en les visites que faci a ’obra, 

posant-se a la seva disposició per la pràctica dels reconeixements que consideri 

necessaris i subministrant-li les dades precises per la comprovació de les mesures i 

les liquidacions. 
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Article 4.- Replantejaments 

Totes les operacions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments 

correran a càrrec del Contractista, i no podrà fer cap tipus de reclamació per aquest 

concepte. El Contractista serà el responsable dels errors que resultin en els 

replantejaments amb relació als Plànols acotats per l’Enginyer encarregat de la 

Direcció d’Obra. 

Article 5. Subministrament dels materials 

El Contractista aportarà a l’obra tots els materials que es precisin per la seva 

construcció. Tindrà dret a obtenir les signatures i consentiment per determinar les 

quotes d’aquells materials que estiguin intervinguts oficialment. La propietat es 

reserva el dret a aportar a l’obra aquells materials o unitats que estimi li siguin 

beneficiosos, segons la quantitat contractada i amb preus d’acord i iguals al 

pressupost acceptat. 

 

Article 6. Execució de les obres 

El Contractista té l’obligació d’executar immediatament les obres i complir 

estrictament les condicions estipulades, i quantes ordres verbals o escrites li siguin 

donades per l’Enginyer. 

Si a judici de l’Enginyer hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista 

tindrà l’obligació de demolir-la i tornar-la a executar tantes vegades com sigui 

necessari fins que mereixi l’aprovació de l’Enginyer, no donat aquests increments de 

treball dret a percebre alguna indemnització, encara que les males condicions 

d’aquestes obres s’hagin apercebut després de la recepció provisional. 

 

Article 7. Responsabilitat del Contractista 

En l’execució de les obres, contractades a tercers, el Contractista serà l’únic 

responsable, no tenint cap dret a indemnització pel major preu que li pogués costar, 

ni per les maniobres fallides que fes durant la construcció, essent al seu càrrec i risc i 

independentment de la inspecció de l’Enginyer. Així mateix, també serà responsable 

davant els Tribunals dels accidents que, per inexperiència o negligència 

sobrevinguin, tant en la construcció com en les mateixes bastides, atenent-se en tot 

a les disposicions de la Policia Urbana i a les lleis comuns sobre la matèria. 
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Article 8. Obligacions del Contractista no expressades en aquest Plec 

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per la bona 

construcció, respecte de l’obra, encara que no es trobi expressament determinat en 

aquest Plec, sempre, que sense separar-se del seu esperit de recta interpretació, ho 

disposi l’Enginyer. 

En tot allò que es refereix a les obres d’urbanització pel Contractista, s’executaran 

les contractes que figurin en els documents del Projecte, o bé les que se li ordenin 

executar per la propietat o Direcció. Aquestes obres d’urbanització han de realitzar-

se acuradament, complint totes les condicions estipulades, o bé les que es deriven 

de la incorporació a aquest Plec de Condicions Tècniques del “Plec general de 

Condicions Vàries de l’Edificació”. 

 

Article 9- Lleis socials 

El Contractista queda obligat a complir quantes ordres de tipus social estiguin 

dictades o es dictin, sempre que tinguin relació amb la present obra. 

 

Article 10. Desperfectes de les propietats limítrofes 

Si el Contractista causés algun desperfecte en les propietats limítrofes haurà de 

restaurar-les pel seu propi càrrec, deixant-les en l’estat en que les trobà al 

començament de l’obra. 

El Contractista adoptarà totes les mesures que estimi necessàries per evitat 

caigudes d’operaris, esllavissaments d’eines i material que puguin ferir o matar a 

alguna persona. 

CAPÍTOL II: RÈGIM I ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

Article 11. Direcció 

La interpretació tècnica del Projecte, correspon a l’Enginyer a qui el Contractista ha 

d’obeir en tot moment. 

De tots els materials i elements de la construcció es presentaran mostres a 

l’Enginyer, i segons el que es dictamini s’executarà el treball. 

Tota obra executada que, a judici de l’Enginyer sigui defectuosa o no estigui d’acord 

amb les condicions d’aquest Plec serà demolida i reconstruïda pel Contractista 
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sense que pugui servir-li d’excusa que l’Enginyer hagi examinat la construcció durant 

les obres ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials. 

I si hagués alguna diferència en la interpretació de les condicions del present Plec, el 

Contractista haurà d’acceptar sempre l’opinió de l’Enginyer. 

 

Article 12. Llibre d’ordres 

En la caseta de l’obra el Contractista tindrà un llibre d’ordres, on anotarà les ordres 

que l’Enginyer necessiti donar-li.  

 

Article 13. Còpia de documents 

El Contractista té dret a fer còpies, al seu càrrec, dels Plànols, Plec de Condicions, 

Pressupost i altres documents de la contracta. L’Enginyer, si el Contractista els 

sol·licita, autoritzarà les còpies després de ser contractades les obres. 

 

Article 14.- Obres no previstes 

Són objecte d’aquest contracte solament les obres compreses en els Plànols i 

documents d’aquest projecte. Malgrat tot, el Contractista està obligat a executar 

totes les obres que ordeni l’Enginyer com a ampliació o millores, sempre que 

estiguin degudament autoritzades per la propietat. 

 

Article 15. Començament, ritme i ordre dels treballs 

Les obres començaran en el termini màxim de quinze (15) dies, a partir del dia que 

s’hagi signat el contracte i es disposin dels permisos necessaris per a començar les 

obres. 

El termini d’execució de les obres serà de 37 setmanes, a partir de la data en què 

siguin lliurats al Contractista els terrenys a modificar. 

L’organització de les obres correspon al Contractista. Aquest haurà de sotmetre a 

l’aprovació de l’Enginyer encarregat un programa de treball, amb especificació dels 

terminis parcials i dates d’acabament de les diferents unitats d’obra compatibles amb 

el termini total d’execució. Aquest pla, una vegada aprovat per l’Enginyer encarregat 

de l’obra, s’incorporarà al Plec de Prescripcions o Condicions del Projecte i adquirirà, 

com a conseqüència, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels serveis i 

maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del pla. Els 
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mitjans proposats quedaran adscrits a l’obra, sense que en cap cas, el Contractista 

els pugui retirar de la Direcció de l’obra. 

Igualment, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats, així 

com el personal tècnic, sempre que la Direcció Facultativa comprovi que és 

necessari pel desenvolupament de les obres en el termini previst. 

L’acceptació del pla i la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà cap 

exempció de responsabilitats per al Contractista, en cas d’incompliment dels plans 

parcials o totals convinguts. 

 

Article 16. Condicions generals d’execució dels treballs 

Tots els treballs s’executaran amb estricta adequació al Projecte que hagi servit de 

base a la contracta, a les modificacions del mateix, que prèviament hagin estat 

aprovades, i a les ordres i instruccions, que sota la responsabilitat del Director de 

Construcció, i per escrit, lliuri al Contractista, sempre que aquestes encaixin dins de 

la xifra a la qual pugen els pressupostos aprovats. 

 

Article 17. Materials no utilitzats o defectuosos 

El Contractista, com és natural, ha d’utilitzar els materials que compleixin les 

condicions exigides en el “Plec de Condicions Tècniques” i realitzarà tots els treballs 

contractats d’acord amb el que s’ha especificat en aquest document. 

Per això, fins que no tingui lloc la recepció facultativa de les obres, el Contractista és 

l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 

defectes que en aquests puguin haver-hi, per la seva dolenta execució o per la 

diferència dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin servir-li 

d’excusa ni li doni cap dret, la circumstància que el Director de la Construcció no li 

hagi cridat l’atenció envers el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorades en 

les certificacions particulars d’obra, que sempre es suposa que s’estenen i s’abonen 

a bon compte. 

 

Article 18. Medis auxiliars 

Seran a càrrec i risc del Contractista: les bastides, cintres, màquines i altres medis 

auxiliars que per la deguda marca i execució dels treballs es necessiten, i no tindrà 

el propietari la responsabilitat per qualsevol avaria o accident mortal que pugui 

succeir en les obres per la insuficiència d’aquests mitjans. 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 377 

 

CAPÍTOL III: RECEPCIONS I LIQUIDACIONS 

Article 19. Proves abans de la recepció 

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es 

sotmetran totes les obres a prova de resistència, estabilitat o impermeabilitat tal i 

com s’indica en el programa de l’Enginyer encarregat. Els assentaments, avaries, 

accidents o danys que es produeixin en aquestes proves i procedeixin de mala 

construcció o manca de precaució seran a càrrec del Contractista, com a únic 

responsable d’aquestes. 

 

Article 20. Recepció provisional 

Al venciment del termini d’execució, o abans si s’haguessin acabat les obres, tindrà 

lloc la recepció provisional d’aquestes. Aquesta recepció la farà l’Enginyer en 

presència de la propietat. 

Després de practicar un acurat reconeixement i si l’obra estigués conforme amb 

totes les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà acta per duplicat a la qual 

acompanyaran els documents justificants de la liquidació final. 

Una de les actes quedarà en poder de la propietat i l’altre es lliurarà al Contractista. 

 

Article 21. Termini de garantia 

El termini de garantia serà de dotze (12) mesos, i durant aquest període el 

Contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i 

arreglarà les avaries que per aquestes causes es produeixin, tot això al seu càrrec i 

sense cap dret a indemnització, en cas de resistència aquestes obres seran 

executades per l’Administració amb càrrec a fiança. 

 

Article 22. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 

La conservació de les obres durant el termini de garantia correrà a càrrec del 

Contractista en la mateixa manera que durant el termini d’execució, sense que 

aquesta circumstància faci variar les altres obligacions i termini de garantia. 
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Article 23. Recepció definitiva 

Acabat el termini de garantia es verificarà la recepció definitiva amb les mateixes 

persones i en les mateixes condicions que la provisional i si les obres estan ben 

conservades i e perfectes condicions, el Contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat econòmica. En cas contrari, es retardarà la recepció definitiva fins 

que a judici de l’Enginyer i dins del termini que es marqui, reconeixerà les obres de 

la manera que determini aquest Plec de Condicions. 

Si del nou reconeixement resultés que el Contractista no hagués complert, es 

declararà rescindida la Contracta amb pèrdua de la fiança, excepte si la propietat 

creu convenient concedir un nou termini. 

 

Article 24. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 

Les liquidacions parcials tenen caràcter de documents provisionals a bon compte, 

subjectes a les certificacions i variacions que resultin de la liquidació final. No 

suposaran tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que 

corresponguin. La propietat es reserva en tot moment i especialment en fer efectives 

aquestes liquidacions parcials, el dret de comprovar si el Contractista ha complert els 

compromisos referents al pagament de jornals i materials intervinguts en l’obra, per 

la qual cosa el Contractista presentarà els comprovants que se li exigeixen. 

 

Article 25.- Liquidació final 

Acabades les obres, es procedirà a la liquidació final que inclourà l’import de les 

unitats d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i 

quan, hagin estat aprovades amb llurs preus, per la Direcció Tècnica. 

De cap manera, el Contractista tindrà dret a formular reclamacions per augment 

d’obra que no estiguessin autoritzades per escrit per l’entitat propietària amb el vist i 

plau de l’Enginyer. 
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TÍTOL III. PLEC DE CONDICIONS D’ÍNDOLE ECONÒMICA 

CAPÍTOL I: BASE FONAMENTAL 

Article 1. Base preliminar 

Sempre que no es contractin d’altra manera els treballs a realitzar, s’entendrà que el 

propietari i el Contractista accepten les presents condicions, en el moment de 

formalitzar la contracta. 

 

CAPÍTOL II: GARANTIES DE COMPLIMENT I FIANÇA 

Article 2. Garanties 

El director de Construcció podrà exigir al Contractista la presentació de referències 

bancàries o d’altres entitats o persones per assegurar-se que reuneix totes les 

condicions exigides per a l’exacte compliment del contracte. 

 

Article 3. Fiances 

La fiança exigida al Contractista perquè respongui del compliment del contracte es 

convindrà prèviament entre el Director de la Construcció i el Contractista entre una 

de les següents: 

Dipòsit del 10% del pressupost. 

Descomptes del 10% efectuats sobre l’import de cada certificació abonada al 

Contractista. 

Dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% 

efectuades en l’import de cada certificació abonada al Contractista. 

 

Article 4. Execució de treballs amb càrrec a fiança 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte treballs precisos per ultimar l’obra 

en les condicions concretades, el Director de la Construcció, en nom i representació 

del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o directament per l’Administració, 

abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions legals 

a què tingui dret el Propietari en cas que l’import de les despeses efectuades en les 

unitats d’obra no fossin de rebut. 
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Article 5. Devolució de la fiança 

Aprovada la recepció i liquidació definitiva es tornarà la fiança al Contractista 

després d’haver acreditat en la forma que s’estableixi, que no existeix reclamació 

contra ell per danys i perjudicis que siguin al seu càrrec, per deutes de jornals o 

materials o per  indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per 

qualsevol altre causa. 

CAPÍTOL III: PREUS I REVISIONS 

Article 6. Despeses 

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost s’ha tingut en 

compte l’import de bastides, transport de materials, és a dir, tots els corresponents a 

medis auxiliars de la construcció així com qualsevol tipus d’indemnització, impostos 

o pagaments que hagin de fer-se per qualsevol concepte, amb els que estiguin 

gravats o es 

gravin els materials o les obres per qualsevol de les Administracions Públiques. 

Per aquest motiu no s’abonarà al Contractista cap quantitat pels esmentats 

conceptes. 

En el preu de cada unitat d’obra també van inclosos els materials accessoris i 

operacions necessàries per deixar l’obra completament acabada i en disposició de 

rebre’ls. 

No hi haurà alteració en la quantitat estipulada com ajust de les obres, encara que 

en el curs de les mateixes es sofreixin alteracions de preus dels materials o jornals, 

sempre que per disposició oficial no presentin un excés més gran del 5% de l’import 

de l’obra pendent de realitzar en aquesta data. 

 

Article 7. Obres de millora o ampliació 

Si en virtut de disposició superior s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar 

la quantitat total del pressupost, el Contractista queda obligat a executar-la amb la 

baixa proporcional, si l’hagués adjudicat la subhasta. Si la modificació representés 

una ampliació o millora de les obres, que fes variar la quantitat del pressupost, el 

contractista quedarà així mateix obligat a la seva execució sempre que la variació 

s’ordeni per escrit i vagi amb el vist i plau de l’Enginyer. 
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Article 8. Preus unitaris 

En els preus unitaris corresponents, s’inclouen tots els aparells, medis auxiliars, 

eines i dispositius que siguin necessaris per al més complet, total i absolut 

acabament dels treballs, inclòs per al seu replantejament i determinació prèvia sobre 

el terreny. 

 

Article 9. Preus contradictoris 

Si esdevingués un cas excepcional o imprevist en el qual els preus de les unitats 

d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra no estiguessin inclosos en els 

Quadres de Preus es valoraran contradictòriament entre el Director d’Obra i la 

contracta, estenent-se per duplicat l’Acta corresponent. 

En cas de no arribar a un acord, el Director d’Obra podrà executar aquelles unitats 

en la forma que s’estimi convenient. 

La fixació haurà de fer-se abans d’executar-ne l’obra que s’ha d’aplicar. Però si per 

qualsevol motiu, hagués estat executada, el Contractista estarà obligat a acceptar el 

preu que senyali el Director d’Obra. 

 

Article 10.- Reclamació d’augment de preus 

Si el Contractista abans de la firma del contracta no hagués fet la reclamació o 

observació oportuna, no podrà de cap manera sota cap pretext d’error o omissió, 

reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del Pressupost que 

serveix 

de base per l’execució de les obres. 

Tampoc s’admetrà reclamació de cap espècie fundada en indicacions que, sobre les 

obres, es faci en la Memòria, doncs no serà aquest Document de base a la 

contracta. 

Les equivocacions materials o errors aritmètics en les unitats d’obra o en el seu 

import es corregiran en qualsevol moment en què s’observin, però no es tindran en 

compte els efectes de la rescissió del contracte, senyalats en els Documents relatius 

a les condicions d’índole facultativa, sinó en el cas que l’Enginyer Director o el 

Contractista els haguessin fet notar dins el termini de quatre mesos comptats des de 

la data d’adquisició. 
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Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la contracta 

respecte de l’import del Pressupost que ha de servir de base a la mateixa, doncs 

aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost 

abans de les correccions i la quantitat oferta. 

 

Article 11. Revisió de preus 

Contractant-se les obres a risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No 

obstant, la variabilitat contínua dels preus dels salaris així com la dels materials i 

transport, s’admetrà la revisió dels preus contradictoris, ja sigui a l’alça o a la baixa i 

en concordança amb els preus de mercat. 

Per això en els casos de revisió a l’alça, el Contractista pot sol·licitar-la del propietari 

quan es produeixi qualsevol alteració de preus que repercuteixi augmentant els 

contractes. 

Ambdues parts convindran de nou el preu unitari abans de començar o de continuar 

l’execució de la unitat d’obra en què intervingui l’element, el preu del qual en el 

mercat hagi variat, especificant-se i acordant-se, també prèviament, la data a partir 

de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat. Per això es tindrà en compte i quan així 

es procedeixi, l’arreplega dels materials d’obra, en el cas que estiguessin totalment o 

parcialment abonats pel propietari. 

Si el propietari o l’Enginyer Director en representació seva no estigués conforme 

amb els nous preus revisats que el Contractista desitja rebre com normals en el 

mercat, aquell té la facultat de proposar al Contractista, i aquest l’obligació 

d’acceptar-los, a preus inferiors als demanats, cas en el qual es tindran en compte 

per la revisió els preus dels materials, transport, etc. adquirits pel Contractista 

segons la informació de la qual disposi el propietari. 

CAPÍTOL IV: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 12. Preliminar 

Correspon al Contractista el pagament dels honoraris del personal administratiu 

necessari, així com els peritatges i documents necessaris, així com els peritatges i 

documents necessaris per l’Administració, compra de materials, mà d’obra i altres 

que comprèn aquest projecte, llibertant a la propietat de qualsevol càrrega en 

concepte d’aquests treballs. 
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Els treballs per l’Administració no previstos en el moment de l’adjudicació de les 

obres, hauran de sol·licitar-se per escrit al Director de Construcció i seran aplicables 

per  aquests, els preus unitaris contractats o revisats o, en el seu defecte, els 

corresponents contradictoris. 

CAPÍTOL V: MESURAMENTS I VALORACIONS 

Article 13. Amidament i valoració de l’obra 

L’Amidament de les obres acabades es farà pel tipus d’unitat fixada en el 

corresponent pressupost. 

La valoració haurà d’obtenir-se aplicant a les diverses unitats d’obra, el preu que 

tingués assignat en el Pressupost, i s’afegirà a aquest import, el dels tants per cent 

corresponents a imprevistos, si n’hi hagués, direcció i administració del Contractista, 

benefici industrial, etc., i es descomptarà el tant per cent que correspongui a la baixa 

de la subhasta feta pel Contractista. 

 

Article 14. Diferents elements compresos en els preus del Pressupost 

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en 

compte l’import de les bastides, balles, elevacions i transport del material; és a dir, 

tots els corresponents a medis auxiliars de la construcció i altres com les 

indemnitzacions, multes o pagaments que hagin de fer-se per qualsevol concepte 

que es trobin gravats o es gravin els materials o les obres per l’Estat, província o 

municipi. Per aquesta raó no s’abonarà al Contractista cap quantitat per aquests 

conceptes. 

En el preu de cada unitat d’obra van també inclosos tots els materials, accessoris i 

operacions necessàries per deixar l’obra completament acabada i en disposició de 

rebre’ls. 

 

Article 15. Valoració d’unitats no expressades en aquest Plec 

La valoració de les obres no expressades en aquest Plec es verificarà aplicant a 

cada una d’elles la mesura que més apropiada li sigui i de tal manera i condicions 

que l’Enginyer les estimi justes, multiplicant el resultat final pel preu corresponent. 
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El Contractista no tindrà cap dret que les mesures a les quals es refereix aquest 

article s’executin en la manera que ell indiqui, si no que es faran segons el que 

determini el Director Facultatiu, sense aplicació de cap gènere. 

 

Article 16. Amidaments parcials i totals 

Les mesures parcials es verificaran en presència del Contractista. 

Els amidaments finals es faran després d’acabades les obres, es verificaran i amb 

l’assistència del Contractista, s’estendrà una acta per haver-se verificat les mesures, 

en la qual es farà constar la conformitat del Contractista o dels seus representants. 

En cas de disconformitat exposarà sumàriament i a reserva d’ampliar-les les raons 

que això l’obliguen. 

Els amidaments, bé siguin totals o parcials, s’entén que correspondran a les unitats 

d’obra completament acabades, de manera que el Contractista no pot presentar 

diferències entre les obres executades i les assenyalades en el Projecte. 

Quan existeixi un dubte de contractació sobre un mateix punt en els diversos 

documents que constitueixen el Projecte, es donarà sempre la preferència per 

resoldre’ls al Plec de Condicions i quadre de preus unitaris. 

 

Article 17. Valoració de les obres 

Haurà d’obtenir-se aplicant a les diferents unitats d’obra, el preu que estigués 

assignat en el pressupost, i s’afegirà a aquest import, el dels tant per cent 

corresponents a benefici industrial, imprevistos, direcció i administració del 

Contractista, així com aplicant el percentatge que correspongui a l’alça o a la baixa 

de la subhasta efectuada pel Contractista si fos el cas. 

 

Article 18. Relacions valorades periòdicament 

La direcció facultativa encarregada de les obres formarà mensualment una relació 

valorada dels treballs executats, des de l’anterior liquidació amb subjecció als preus 

dels 

pressupost i anirà signada per l’Enginyer encarregat.  

El Contractista té dret a presentar les operacions preliminars de mesura necessàries 

per estendre aquesta relació i se li concedirà un termini de deu (10) dies a fi que 

pugui examinar-les amb detall i actuar en conseqüència, i donarà la seva conformitat 

o en el cas contrari, fer les reclamacions que consideri convenients. 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 385 

Les diferències per excés que resultin en la mesura de les diferents unitats d’obra 

sobre les marcades en els Plànols o Memòria del Projecte, no s’abonaran al 

Contractista, que no tindrà cap dret a reclamació, excepte en el cas que aquests 

augments provinguin d’ordres donades per escrit per l’Enginyer. 

En cap cas s’admetrà que la diferència entre les obres mesurades i les que indiquen 

els Plànols i les diferents parts del Projecte sigui per defecte, per defecte, per no 

complir les diverses dimensions que en elles es marquen. 

Aquestes relacions valorades tindran caràcter provisional i no suposaran aprovació 

de les obres en elles compreses. 

 

Article 19. Valoració de les obres incompletes 

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, 

s’aplicaran els preus del Pressupost sense que es pugui pretendre la valoració de 

cada unitat d’obra, fraccionada en altra manera que la establerta en el Quadre de 

Preus núm. 2. 

En cap cas el contractista tindrà dret a reclamació, fonamentat en la insuficiència, 

error o omissió dels preus dels Quadres, o en omissió de qualsevol dels elements 

que constitueixen els referits preus. 

El Contractista tampoc podrà reclamar al·legant que l’obra executada és més gran o 

més petita a la projectada. 

 

Article 20. Altres obres 

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre de l’Enginyer encarregat i 

que no estiguin incloses en els Quadres de Preus, es valoraran conjuntament entre 

l’Enginyer encarregat i el Contractista, i es durà a terme l’acta corresponent per 

duplicat. 

En el cas que no s’arribi a un acord, l’Enginyer podrà executar aquestes unitats 

d’obra en la forma que estimi convenient. 

La fixació haurà de fer-se abans que s’executi l’obra a la qual s’ha d’aplicar, però, si 

per qualsevol causa, ja hagués estat executada, el Contractista estarà obligat a 

acceptar el preu que li assenyali l’Enginyer encarregat. 
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Article 21. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 

La propietat acceptarà o rebutjarà aquestes reclamacions, segons s’estimi pertinent 

en justícia i després de reconèixer les obres, i si així ho aconsellés la importància del 

cas. Contra aquesta resolució no es pot fer reclamació. 

 

Article 22. Abonament de les obres 

El propietari realitzarà l’abonament de cada certificació en el termini dels trenta (30) 

dies següents a l’expedició d’aquestes. Transcorregut aquest termini la Contracta 

tindrà dret a rebre un cinc per cent (5%) per les quanties ajornades sense perjudici 

de fer reclamacions oportunes i exercir el seu dret per l’abonament de les 

certificacions. 

 

Article 23. Suspensió dels treballs 

El propietari es reserva el dret a la suspensió de les obres, i haurà d’abonar al 

Contractista els treballs realitzats, així com els materials acumulats realment 

necessitats per l’obra i tots aquells fins la data de suspensió. El contractista tindrà 

l’obligació d’acceptar. 

CAPÍTOL VI: INDEMNITZACIONS 

Article 24. Indemnitzacions per retard en el lliurament 

L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per causes de retard no 

justificat en el termini d’acabament de les obres contractades, serà d’una quantitat 

fixa per dia de retard, quantitat que es convindrà expressament per les parts 

contractants abans de la signatura del Contracte, però que no serà a la corresponent 

al quatre i mig per cent (4.5%) de les sumes totals desemborsades pel propietari.  

 

Article 25. Indemnització per retard en els pagaments 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades dins del mes 

següent al què correspongui al termini convingut, el Contractista tindrà dret a rebre 

l’abonament d’un quatre i mig per cent (4.5%) anual, en concepte d’interessos de 

demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada 

certificació. 
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Article 26. Indemnització per danys de causa major 

El Contractista no tindrà dret a indemnització si els perjudicis són ocasionats per 

causes que no siguin de forma major, essent aquestes les següents: 

1. Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 

2. Danys produïts per terratrèmols o vents huracanats, sempre que existeixi 

constància inequívoca que pel Contractista, es varen prendre les mesures 

possibles, dins dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys. 

3. Els que provinguin de moviments de terrenys en els quals estiguin 

construïdes les obres.  

4. Les destrosses ocasionades violentament o a mà armada, en temps de 

guerra, moviments sediciosos populars o robatoris tumultuosos. 

 

La indemnització es referirà exclusivament a l’abonament de les unitats d’obra ja 

executades o materials amuntegats a peu d’obra; en cap cas comprendrà medis 

auxiliars, maquinària, instal·lacions, etc., propietat de la Contracta. 

Article 27. Renúncies 

El Contractista renuncia a tota indemnització per l’augment que pugui sofrir els 

materials o jornals especificats en els diversos documents d’aquest Projecte, encara 

que té dret a demanar una revisió de preus, tal com s’especifica en l’Article 10 

d’aquest Capítol. 

TÍTOL IV: PLEC DE CONDICIONS D’ÍNDOLE LEGAL 

Article 1. Generalitat 

El present Plec s’entén com orientatiu, per la formalització del Contracte entre el 

Propietari i el Constructor. 

 

Article 2. Qui poden ésser contractistes 

Poden ésser Contractistes de les obres espanyoles i estrangeres qui estigui en 

possessió dels seus drets civils segons les lleis, i les societats i companyies 

legalment constituïdes i reconegudes en Espanya. 

Queden exceptuats: 
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1. Els qui estiguin processats criminalment, si hagués decaigut contra ells l’auto 

de presó. 

2. Els que estiguin fallits, amb suspensió de pagaments o amb els seus béns 

intervinguts. 

3. Els que en contractes anteriors amb l’Administració haguessin faltat al 

reconeixement de llur compromisos. 

4. Els que estiguessin apreciats com a deutors als cabals públics en concepte 

d’assegurances contribuents. 

 

Article 4. Adjudicació de les obres 

L’adjudicació de les obres podrà efectuar-se per qualsevol dels tres procediments 

següents: 

1. Subhasta pública o privada. 

2. Concurs públic o privat. 

3. Adjudicació directa. 

En el primer cas, serà obligatòria l’adjudicació al millor postor, sempre que estigui 

conforme amb allò que s’ha especificat en els documents del Projecte. 

En el segon cas, l’adjudicació serà lliure d’elecció. 

 

Article 5. Formalització del Contracte 

Els Contractes es formalitzaran mitjançant un document privat en general, que podrà 

elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i segons les 

disposicions vigents. 

 

Article 6. Responsabilitat del Contractista 

El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions 

establertes en el Contracte i en els documents que composen el Projecte ( la 

Memòria no tindrà consideracions de document del Projecte). 

Com a conseqüència d’això, vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot allò 

mal executat sense que pugui servir d’excusa, el que el Director de la Construcció 

estigués absent durant les obres, ni les obres que hagin estat abonades en 

liquidacions parcials. 
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Article 7. Accidents de treball i danys a tercers 

En cas d’accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en l’execució dels treballs 

per a l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà al que estigui disposat a 

aquests respectes, en la legislació vigent, i serà en tot cas, l’únic responsable del 

seu incompliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la propietat 

per responsabilitats de qualsevol aspecte. 

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les 

disposicions vigents preceptuïn, per evitar en tot el que sigui possible, els accidents 

als obrers o als vianants, no solament en les bastida, sinó en tots els llocs perillosos 

de l’obra, forats, escales, etc. 

Dels accidents i perjudicis de tot gènere, que per no complir el Contractista el que 

està legislat sobre la matèria poguessin esdevenir o sobrevenir, aquest serà l’únic 

responsable, o els seus representants en l’obra, perquè es considera que en els 

preus està 

inclosa una part per complimentar degudament aquestes disposicions legals. 

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o 

negligència sobrevinguessin tant en l’edificació on s’efectuen les obres, com en els 

auxiliars. 

Per tant, serà al seu càrrec l’abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i 

quan això tingui lloc, de tots els danys i perjudicis que es puguin causar en les 

operacions d’execució de les obres. 

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la 

matèria, havent d’exhibir, quan això fos requerit, el justificant de tal compliment. 

 

Article 8. Troballes 

El propietari es reserva la disposició de totes les antiguitats, objectes d’art o 

substàncies minerals utilitzables, que es trobin en les excavacions i demolicions 

practicades en els seus terrenys o edificacions. 

El Contractista haurà d’utilitzar, per extreure’ls, totes les precaucions que se li 

indiquin pel Director d’obra. El propietari abonarà al Contractista l’excés d’obres o 

despeses especials que aquests treballs ocasionin. 

Així mateix, serà d’exclusiva pertinència del propietari, els materials i corrents 

d’aigua que, com a conseqüència de l’execució de les obres, apareguin en els solars 

o terrenys en què es realitzin les obres, però el Contractista tindrà dret a utilitzar-los 
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en la construcció; en el cas de tractar-se d’aigües i si les utilitza, seran a càrrec del 

Contractista les obres que siguin convenients executar per recollir-les o desviar-les 

per la seva utilització. 

L’autorització per l’aprofitament de graves, sorres i tota classe de materials 

procedents dels terrenys on els treballs s’executin, així com les condicions tècniques 

i econòmiques en que aquests aprofitaments s’han de concedir i executar, 

s’assenyalen per a cada cas concret pel Director de l’Obra. 

 

Article 9. Causa de rescissió del Contracte 

Seran causa suficient de rescissió les següents: 

 

1. Incapacitació del Contractista o de l’empresa. 

2. La fallida de l’empresa del Contractista. 

3. Les alteracions del contracte per les següents causes: 

 

La modificació del projecte de manera tal que representi alteracions fonamentals a 

judici del Director de l’Obra, en qualsevol cas, sempre que la variació del 

Pressupost, com a conseqüència d’aquestes variacions, representi en més o menys 

el vint-i-cinc per cent (25%) de l’import d’aquest. 

Les modificacions d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions en 

més en menys del quaranta per cent (40%), com a mínim, d’alguna de les unitats 

que figurin en les mesures del Projecte modificades. 

La suspensió d’obra començada, en tot cas, sempre que per causes alienes a la 

Contracta no es doni començament a l’obra adjudicada dins del termini de tres 

mesos a partir de l’adjudicació; en aquest cas, la devolució de fiança serà 

automàtica. 

La suspensió d’obra començada sempre que el termini de la suspensió hagi excedit 

d’un any. 

En no donar començament a la Contracta als treballs dins del termini senyalat. 

L’incompliment de les condicions del Contracte, quan impliqui descuit o mala fe amb 

perjudici dels interessos de les obres. 

La determinació del termini d’execució de l’obra, sense haver-se arribat a aquesta. 

L’abandonament de l’obra sense causa justificada. 

La mala fe en l’execució de les obres. 
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Article 10. Liquidació en cas de rescissió 

Sempre que es rescindeixi el Contracte per causa aliena a faltes d’incompliment del 

Contractista, se li abonaran totes les obres executades segons les condicions 

prescrites i tot els materials a peu d’obra, sempre que siguin de rebut i en la quantitat 

demanada, aplicant-se a aquests els preus que fixa l’Enginyer. 

Les eines, útils i medis auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el 

moment de la rescissió, quedaran en obra fins l’acabament de les mateixes, i 

s’abonarà al Contractista, per aquest concepte, una quantitat fixada per endavant i 

de comú acord. 

Si l’Enginyer estimés oportú no conservar aquests útils del Contractista, s’abonarà 

l’obra feta si és de rebut, els materials acumulats a peu de la mateixa que tinguin les 

degudes condicions i siguin necessàries per la mateixa, descomptant-se un quinze 

per cent (15%) en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre 

durin aquestes negociacions es pugui dificultar la marxa dels treballs. 

 

Article 11. Legislació 

En tot el que s’ha especificat en el Plec de Condicions i sempre que no es 

contradigui al mateix s’atendrà al Plec de Condicions Vàries de l’Edificació, de la 

vigent llei de Contractes de l’Estat, que per tant, es considera que forma part del 

present Plec de Condicions. 

 

Article 12. Litigis i reclamacions del Contractista 

Tot desacord sobre les clàusules del Contracte i del present Plec de Condicions, que 

es promogués entre el Contractista i el Propietari, serà resolt segons els requisits i 

en la manera prevista per la vigent Llei d’Enjudiciament Civil. 

 

Article 14. Dubtes o omissions dels Documents del Projecte 

Tot el que s’ha mencionat en el present Plec de Condicions i omès en els Plànols, o 

a l’inrevés, haurà d’ésser executat com si estigués exposat en ambdós documents. 

En cas de dubte o omissió en qualsevol dels documents del Projecte, el Contractista 

es compromet a seguir en tot moment, les instruccions de la Direcció 

Facultativa, perquè l’obra es faci segons les bones pràctiques de les construccions. 

El Contractista no queda eximit de l’obligació d’executar-les, sinó que ben bé al 
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contrari, hauran d’ésser executades amb mirament, com si haguessin estat 

contemplades i correctament especificades. 

 

TÍTOL V: PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

Article 1. Disposicions legals d'aplicació 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), 

(BOE, de 16- 03-71). 

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de 

l'11-03-71). 

- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), 

(BOE, de 25- 08-70). 

- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-

05-74), BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). 

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 

2441/61), (BOE, e 07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) 

(BOE, de 06-11-64). 

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, 

de 28-08-70), BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-

10-70). Modificació de 'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), 

(BOE, de 16-6-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries. Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 

- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( 

BOE, de 23-03- 0). 

- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a 

senyalització, balissament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-

08-87). 
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- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 

- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 

08-07-86). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-

95). 

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-

01-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 

1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

Article 2. Prescripcions generals de seguretat 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara 

que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de 

la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà 

i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 

facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus 

personal. 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 

fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari 

realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de 

la direcció facultativa. 
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El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 

subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, 

ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tan sols les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a 

l'obra. 

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. 

El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de 

l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les 

instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual 

(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada 

a les prestacions respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular 

per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 

fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 

garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels 

motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de 

terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 

sempre l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines 

en funcionament. 

 

Article 3. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. 
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Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 

prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses 

pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

 

Article 4. Equips de protecció individual (EPI) 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 

servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en 

funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest 

sector. 

 

Casc: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució 

de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors 

o iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que 

no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn 

les peces interiors en contacte amb el cap. 

 

Calçat de seguretat: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 

d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, 

és obligat l'ús de 

calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 

MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
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Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 

punció plantar). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, 

Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

 

Guants: 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, 

esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. 

 

 Poden ser de diferents materials, com ara:  

- cotó o punt: feines lleugeres 

- cuir: manipulació en general 

- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 

Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, 

BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 

Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

 

Cinturons de seguretat: 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús 

de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-

13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

 

Les característiques principals són: 
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- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi 

de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element 

amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

 

 

Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran 

d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 

reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 

01- 09-75. 

 

Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 

esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 

vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb 

la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, 

BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, 

BOE de  9-09-78. 

 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 

tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni 

col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 

lliurarà roba impermeable. 
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Article 5. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 

funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 

objecte a protegir. 

 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. 

La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

 

Baranes: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 

metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 

persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 

entornpeu. 

 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora. 

 

Escales de mà: 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament 

per dues persones. La longitud passarà en 1 metre el punt superior de 

desembarcament. Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part 

superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 

Article 6. -Serveis de prevenció 

 

Servei tècnic de seguretat i salut: 

L’empresa adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament tècnic en seguretat 

i salut, propi o extern. 
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Servei mèdic: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 

mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 

haurà de passar el reconeixement mèdic pre-laboral obligat. Són també obligades 

les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

 

Article 7. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i 

allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 

coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És 

interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 

s'hagi consumit. 

 

Article 8. Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions 

i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança 

general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la 

construcció, vidre i ceràmica. 

 

Article 9.- Condicions econòmiques 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost del Pla de seguretat i 

salut (en el cas que contingui valoració econòmica) que siguin abonables al 

contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte 

d'execució. 

 

Article 10. Coordinador de seguretat 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les 

obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
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Article 11. Avís previ 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat 

abans de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 

data 24-10-97. 

 

Article 12. Pla de seguretat i salut 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el 

Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 

alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta 

d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 

l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 

base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 

tècnic autor de l'estudi  bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en 

matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 

 

Article 13. Llibre d'incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà 

d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat 

en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 

representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 

oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa 

notifiqui a la Inspecció de treball dins del termini de 24 hores. 

 

 

 

 


