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BCQ Arquitectura 

Aprendizaje y formación en despacho profesional. 

RESUMEN 

El presente proyecto final de grado trata sobre los trabajos realizados dentro de la 

empresa Baena Casamor Arquitectura, conocida más bien como BCQ Arquitectura, la 

cual cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. 

Las prácticas han sido realizadas desde el día 01 de Septiembre de 2016 hasta el día 23 

de Diciembre del mismo año, teniendo una duración total de 4 meses. Durante este 

periodo de tiempo he trabajo en la empresa desde el interior del Departamento de 

Arquitectura, realizando Proyectos Básicos y de Ejecución, tanto de obras de 

Rehabilitación como de obra Nueva, de Paisaje y/o de Urbanismo, llevando a cabo 

también la recopilación y redacción de la documentación necesaria para la presentación 

a concursos y la realización de diferentes tareas del despacho.  

En la estructura del proyecto hay cuatro apartados diferenciados, siendo el primero una 

pequeña introducción al Prácticum y los otros tres restantes los capítulos pertinentes: 

� Capítulo I. BCQ Arquitectura. 

Presentación de la empresa; ubicación, composición, ámbito de trabajo, clientes 

y aspectos a destacar. 

� Capítulo II. Incorporación. 

Explicación de las tareas a realizar mediante un calendario mensual de mi 

participación en la empresa y otro de los proyectos realizados. 

� Capítulo III. Proyectos. 

Explicación de todos los proyectos en los cuales he intervenido; identificación y 

objetivo del proyecto, agentes que intervienen, descripción general del proyecto, 

descripción general de la propuesta, tareas realizadas y una pequeña valoración  

de mi papel en cada uno de ellos. 

Además, se realizará un apartado de Conclusiones y valoraciones y otro de Anexos, en 

el cual se adjuntará la documentación gráfica necesaria para una mejor comprensión de 

cada uno de los proyectos y para poder valorar el trabajo realizado. 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  

 

 

I N D I C E  

I NTRODUCCIÓN .         Pág.01 

CAPÍTULO I.  BCQ ARQUITECTURA .      Pág.03 

1.1 SOBRE LA EMPRESA         Pág.03 

1.1.1 Ubicación.         Pág.03 

1.1.2 Composición.         Pág.04 

1.2 SOBRE EL ESTUDIO         Pág.06 

1.2.1 Calidad y Sostenibilidad.       Pág.06 

1.2.2 Ámbito de trabajo.        Pág.07 

1.2.3 Clientes.         Pág.07 

1.3 A  DESTACAR         Pág.08 

1.3.1 Premios y Menciones.       Pág.08 

1.3.2 Conferencias y publicaciones.      Pág.10 

1.3.3 “Creative Mornings”.       Pág.10 

CAPÍTULO II.  I NCORPORACIÓN .       Pág.11 

2.1 TAREAS A REALIZAR        Pág.11 

2.2 PROYECTOS A INTERVENIR       Pág.12 

2.2.1 Calendario mensual.       Pág.12 

2.2.2 Calendario de proyectos.       Pág.14 

CAPÍTULO III.  PROYECTOS.       Pág.15 

3.1 REHABILITACIÓN Y REFORMA INTERIOR      Pág.15 

3.1.1 Ataülf. Barcelona.       Pág.15 

3.2 EDIFICACIÓN DE OBRA NUEVA       Pág.21 

3.2.1 Aula K. Santa Coloma.      Pág.21 

3.2.2 Pista Deportiva. Calafell.      Pág.31 

3.3 PAISAJISMO Y URBANISMO        Pág.41 

3.3.1 Más Ravetllat. Barcelona.      Pág.41 

3.4 OTROS         Pág.47 

3.4.1 SAM. Dubái.       Pág.47 

CONCLUSIONES Y VALORACIONES .      Pág.49 

BIBLIOGRAFÍA .         Pág.53 

ANEXOS.          Pág.55



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  

 

 

I N D I C E   

CAPÍTULO III.  PROYECTOS.        

3.5 REHABILITACIÓN Y REFORMA INTERIOR      Pág.15 

3.5.1 Ataülf. Barcelona.       Pág.15 

A. Identificación y objeto del proyecto.     Pág.15 

B. Agentes del proyecto.      Pág.16 

C. Descripción general de las premisas y condiciones del encargo. Pág.16 

D. Descripción general de la propuesta de rehabilitación.  Pág.17 

E. Descripción de las tareas realizadas.     Pág.18 

F. Valoración.        Pág.20 

3.6 EDIFICACIÓN DE OBRA NUEVA       Pág.21 

3.6.1 Aula K. Santa Coloma de Gramanet.     Pág.21 

A. Identificación y objeto del proyecto.     Pág.21 

B. Agentes del proyecto.      Pág.22 

C. Descripción general de las premisas y condiciones del encargo. Pág.22 

D. Descripción general de la propuesta de rehabilitación.  Pág.24 

E. Descripción de las tareas realizadas.     Pág.28 

F. Valoración.        Pág.29 

3.6.2 Pista Deportiva. Calafell.      Pág.31 

A. Identificación y objeto del proyecto.     Pág.31 

B. Agentes del proyecto.      Pág.32 

C. Descripción general de las premisas y condiciones del encargo. Pág.32 

D. Descripción general de la propuesta de rehabilitación.  Pág.33 

E. Descripción de las tareas realizadas.     Pág.36 

F. Valoración.        Pág.39 

3.7 PAISAJISMO Y URBANIZACIÓN .      Pág.41 

3.7.1 Mas Ravetllat. Barcelona.      Pág.41 

A. Identificación y objeto del proyecto.     Pág.41 

B. Agentes del proyecto.      Pág.42 

C. Descripción general de las premisas y condiciones del encargo. Pág.42 

D. Descripción de las tareas realizadas.     Pág.44 

E. Valoración.        Pág.46 

3.8 OTROS.         Pág.47 

3.8.1 SAM. Dubái.        Pág.47 

A. ¿Qué fue?        Pág.47 

B. ¿Qué tareas realice?       Pág.47 

C. Valoración.        Pág.48 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  

 

 

 

I N D I C E   

ANEXOS        

ANEXO I.  PROYECTO ATAÜLF .        

  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.      Pág.55 

 

ANEXO II.  PROYECTO AULA K.        

  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.      Pág.83 

 

ANEXO I.  PROYECTO PISTA DEPORTIVA .      

  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.      Pág.110 

 PRESUPUESTO.        Pág.166 

 

ANEXO I.  PROYECTO M AS RAVETLLAT .      

  SOBRE NÚMERO 2.       Pág.193 

 

 

 

 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  
 

Pág. 1 

 

BCQ Arquitectura 

Aprendizaje y formación en despacho profesional. 

INTRODUCCIÓN 

Origen del proyecto. 

El presente proyecto final de grado nace gracias a la oportunidad que se me brindó de 

trabajar en un despacho de arquitectura, como soporte para el equipo de arquitectos que 

rige y saca hacía adelante la empresa. Destacar que, dado al período de crisis que se está 

viviendo en el mundo de la construcción, el ritmo laboral durante mi estancia en la 

empresa ha sido mayoritariamente acelerado. 

Motivación y objetivos del proyecto. 

La idea de realizar un Prácticum surge con la motivación de dar un paso hacia el mundo 

laboral. Con la realización de estas prácticas he tenido la oportunidad de poder vivir el 

día a día de lo que vendrá siendo mi futura profesión, además de poder poner en 

práctica todo lo estudiado durante la carrera. 

Paralelamente, mi gran motivación y objetivo principal del proyecto es aprender el 

proceso que se realiza en un despacho profesional; como partiendo de la concepción de 

una idea inicial de un proyecto se llega a la ejecución de ésta. Además, de saber 

incorporarme en un equipo de trabajo para adquirir los conocimientos y la preparación 

necesaria para seguir formándome como profesional. 

Para asumir estos objetivos espero realizar correctamente las tareas para las cuales se 

espera que intervenga: 

� Elaboración de Proyectos Básicos y de Ejecución. 

� Elaboración de Planos y soluciones de Detalles Constructivos en 2D. 

� Elaboración de Mediciones y Presupuestos. 

� Recopilación y redacción de la documentación necesaria para la presentación 

de Concursos. 

� Ayudante en la toma de decisiones de los materiales a emplear. 

� Comprobación del cumplimiento de las normativas vigentes. 
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Alcance del proyecto. 

El proyecto trata de la situación actual y real de BCQ Arquitectura, una empresa 

especializada en el sector de la construcción, y se centrará en describir los proyectos 

para los cuales he intervenido desde mi puesto de trabajo. 

Mi labor durante estos meses ha sido sustancialmente variada, colaborando en proyectos 

tanto de rehabilitación como de obra nueva, de paisaje y/o de urbanismo, eso sí, no he 

tenido la oportunidad de realizar visitas a obra y experimentar lo que ello comporta. 

Así pues, el alcance del proyecto es básicamente el desarrollo del trabajo teórico 

estudiado en clase, el cual se espera adquirir mediante la incorporación a un equipo 

trabajo, las reuniones llevadas a cabo tanto con los arquitectos como con los clientes y 

los proyectos realizados. 

Por último, nombrar que se citarán todos los proyectos en los cuales he intervenido, 

comentando las tareas realizadas en ellos. 
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CAPÍTULO I. BCQ ARQUITECTURA 

1.1 SOBRE LA EMPRESA. 

BCQ Arquitectura Barcelona es un estudio de arquitectura fundado por David Baena y 

Toni Casamor, el cual cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. 

En el estudio se desarrollan proyectos de Arquitectura, Paisajismo y Urbanización, en 

todas sus escalas y dimensiones, obteniendo siempre como resultado una combinación 

entre aspectos tan importantes como la calidad, la funcionalidad y la viabilidad técnica 

del diseño. BCQ busca ofrecer siempre la mejor respuesta posible, llevando a cabo 

proyectos que sean capaces no únicamente de adaptarse al entorno, sino también de 

significar una mejora para este. Por ello, uno de los factores más importantes a tener en 

cuenta dentro de la empresa es la sostenibilidad. 

Ambos fundadores muestran verdadera pasión por el mundo de la Arquitectura, motivo 

por el cual compaginan su trabajo de diseño de proyectos y construcción con 

actividades docentes como profesores en cursos y talleres en las principales Escuelas de 

Arquitectura de Catalunya e internaciones, tales como la Escuela de Arquitectura de 

Zúrich, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac del Sur de México, la 

Facultad de Arquitectura de Alghero y la Escuela de Arquitectura Mcgill University en 

Montreal. 

BCQ ha sido invitada para hablar de sus trabajos en diversos canales de televisión y en 

eventos tanto nacionales como internacionales, además, sus proyectos han sido 

publicados en numerosas revistas, artículos y diarios especializados. 

1.1.1 Ubicación. 

El despacho de BCQ Arquitectura está situado en el Municipio de Barcelona, cuyos 

datos de contacto son los siguientes: 

� Nombre completo: BCQ - Baena y Casamor Arquitectos. 

� Domicilio social: Calle Vallirana 30, 3r 1ª, 08006 Barcelona. 

� Número de teléfono: (34) 93 237 2271 

� E-mail: mail@bcq.es 

� Web: www.bcq.es 
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1.1.2 Composición.  

Personal interno. 

Como se ha mencionado en el primer apartado, el estudio fue fundado por David Baena 

y Toni Casamor. En sus inicios eran los únicos componentes del estudio, pero a medida 

que han ido pasando los años han conseguido aumentar el número de personal, creando 

así diferentes departamentos que ayudarían a la empresa a evolucionar mediante una 

estructura ordenada y coordinada. 

Con dicho deseo de evolucionar, Manel Peribáñez, incorporado en el 2006, y María 

Taltavull, incorporada en el 2008, se han convertido en los dos arquitectos socios más 

significativos de la empresa. Por otra parte, Jordi Sánchez es el encargado del 

Departamento de Arquitectura y Mika Iitomi del Departamento de Paisajismo y 

Urbanismo. Por último, Núria Sisternas y Leticia Baena, son las encargadas del 

Departamento de Administración y Comunicación de la empresa. 

El estudio cuenta además con la participación de diferentes becarios provenientes de 

toda Europa, de hecho, durante mi estada he tenido la oportunidad de trabajar con cinco 

estudiantes más: Cecilia Duca, Weronika Fryc, Ioanna Demetriou, Joanna Zágorska y 

Luca Morosetti, provenientes de Italia, Polonia y Grecia, todos ellos estudiantes de 

Arquitectura y en fase de Work Experience Internship1. 

Consultoría Externa 

A causa de la extensión notable que ha obtenido la empresa en los últimos años, ésta se 

ha visto obligada a llevar a cabo la contratación de servicios de apoyo, es decir, 

contratar a otras empresas y/o especialistas por un tiempo límite o trabajo específico 

para así poder sacar el trabajo adelante.  

BCQ cuenta con una lista de consultoría externa a la cual recurren cuando creen 

necesario.  

                                                           
1 “Work Experience Internship” o “Experiencia de trabajo”: Programa de movilidad en el extranjero que  
consiste en poner en práctica los conocimientos teóricos que se han ido aprendiendo a lo largo de la 
licenciatura con el objetivo principal de entrar al mundo laboral.  
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1.1.2.aOrganigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos Socios fundadores: 
David Baena. Toni Casamor. 

Administración y Comunicación: 
Núria Sisternas. Leticia Baena. 

Arquitectos Socios: 
ManelPeribáñez. María Taltavull. 

Departamento de Paisajismo y 
Urbanismo:MikaIitomi. 

Departamento de Arquitectura: 
Jordi Sánchez. 

Arquitectura Técnica.  
FaheConsulting Arquitectura SLP  
FortezaCarbonellAssociats 
EdetcoTècnics, SLP  
 
Cálculo de Estructuras.    
Manuel Arguijo Asociados SL  
Eskubi‐Turró Arquitectes SLP    

Jordi Granada ‐ GMA    
BAC Engineering Consultancy Group, 
SL   Javier Monte, Arq.  
STATIC Ingeniería SLPU  
 
Ingenierías. 
AIA Instal∙lacionsArquitectòniques SL 
LAVOLA 1981, SA  
E3G SINAGRO Enginyeria SLP 
JG Ingenieros SA EPTISA  
Enginyeria i Serveis SA  
 
Movilidad. 
Daniel Illa Montserrat. 
 

Ingeniería Lumínica.  
CITELUM Ibérica, SA  
 

Geotecnia.    
Bosch &VentayolGeoserveis, SL  
Centre Català de Geotècnia, SL  
GeotècniaGeòlegsConsultors, SL  
Losan Geotècnia 
 
Eficiencia energética y 
Sostenibilidad.  
AIA Instal∙lacionsArquitectòniques, 
SL  
Esteve Garreta, 
Ing.Ind.Elec.CENCAT, SL  
LAVOLA 1981, SA  
DEVELOP INDEX AMBIENTAL, 
SL  
GREENSTORM Sostenibilidad 
Energética, SL 
 
Acústica. 
HiginiArau, Dr.Física Acústica 
AUDIOSCAN Enginyeria Acústica i 
Audiovisual  
 
Museología.  
Taller de Projectes UB‐DIDPATRI, 
Dr.J.Santacana 

PERSONAL INTERNO 
 

CONSULTORIA EXTERNA 
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1.2 SOBRE EL ESTUDIO. 

El estudio busca siempre ofrecer la mejor respuesta posible a sus clientes, implique 

llevar a cabo un proyecto de construcción de un volumen arquitectónico, o bien, una 

intervención en el paisaje y/o en la urbanización. Así pues, ofrece tanto proyectos de 

arquitectura como de paisaje y urbanismo, en toda su totalidad, teniendo como 

principales bases la calidad, la sostenibilidad, la funcionalidad y la viabilidad. 

1.2.1 Calidad y Sostenibilidad. 

BCQ cumple con un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y de 

Eco-diseño para desarrollar la actividad profesional de una manera más eficaz, 

satisfactoria y sostenible, ambientalmente hablando, según los requisitos del cliente, la 

normativa de aplicación y la propia política del estudio. 

La política del estudio se basa en: 

� Dar servicios y satisfacción a los clientes. 

� Ofrecer una clara diferenciación orientada en la personalización de los 

proyectos, el diseño de calidad, la facilidad de construcción, la sostenibilidad y 

la excelencia en los resultados. 

� Una visión realista de la actividad, es decir, cada proyecto tiene que ser 

construible y cada plan tiene que ser aplicable, aportando calidad al entorno 

social y físico donde se construye. 

� Una visión global integrada por todos los aspectos que comprenden un proyecto, 

desde los más humanísticos y abstractos hasta los más técnicos y concretos. 

� La investigación y la innovación para realizar proyectos según las nuevas 

exigencias de uso y adaptarlas a los requerimientos del cliente y del mercado. 

� La adopción de materiales y sistemas constructivos contemporáneos y 

sostenibles así como de medidas eco-eficientes, especialmente en el capítulo del 

gasto en consumo energético de los edificios. 
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La empresa dispone en estos momentos de los Certificados acreditativos del 

cumplimiento de las Normas: 

� UNE‐EN ISO 9001:2008 de Gestión de Calidad.   

� UNE‐EN ISO 14001:2004 de Gestión Medioambiental.  

� UNE‐EN ISO 14006:2011 de ECODISEÑO.   

� EFITECNIC/2009 Nivel Avanzado de Calidad y Eficiencia en Gestión de 

Oficinas Técnicas. 

 

 

 

 

 

1.2.2 Ámbito de trabajo.  

Pese a que la mayoría de los servicios prestados por BCQ hayan sido en la ciudad de 

Barcelona, el ámbito de trabajo no se limita únicamente en ésta, ya que la empresa ha 

realizado también proyectos por toda Cataluña y ha tenido además la oportunidad de 

cruzar fronteras para llevar a cabo construcciones en La Coruña, Cádiz, Teruel, Madrid, 

Alemania, Georgia... y otras actividades como exposiciones y conferencias en Paris, 

Estados Unidos o Canadá. 

1.2.3 Clientes. 

A continuación se muestra una lista de los principales clientes de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgènciaCatalana de l’Aigua (ACA) 
(Generalitat de Catalunya). 
Ajuntament de Badalona (ENGESTUR). 
Ajuntament de Barberà del Vallès. 
Ajuntament de Calafell. 
Ajuntament de Cardona. 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
Ajuntament de El Prat de Llobregat. 
Ajuntament de Igualada. 
Ajuntament de Olot. 
Ajuntament de Reus (GUPSA). 
Ajuntament de Sabadell. 
Ajuntament de SantCugat del Vallès. 
 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB). 
BIMSA – Ajuntament de Barcelona. 
Departamentd’Economia i Finances 
(Generalitat de Catalunya). 
Departamentd’Ensenyament (Generalitat 
de Catalunya). 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
(Generalitat de Catalunya). 
Diputació de Barcelona. 
Diputació de Girona. 
EdetcoTècnics, SL. 
Fundació Privada SHE. 
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1.3 A DESTACAR. 

El trabajo de BCQ es exponente del reciente desarrollo de la arquitectura y el modelo 

urbano de la ciudad de Barcelona, es decir, se puede observar como a lo largo de la 

trayectoria de la empresa su forma de percibir y crear ha ido evolucionando así como la 

misma ciudad lo ha hecho. 

1.3.1 Premios. 

BCQ ha obtenido recientemente el Premio Ciutat de Barcelona y el Premio Cataluña 

Construcción de Ejecución de Obra por la Biblioteca de Sant Gervasi-Joan Maragall, así 

como el Premio MIPIM 2013 al mejor edificio industrial y logístico por la Depuradora 

del Maresme Nord.  

Además, ha ganado el Primer Premio AJAC 2002 (Asociación de Jóvenes Arquitectos 

Catalanes) y el Primer Premio 2º Bienal de Arquitectura del Vallés 2003. 

Entre sus trabajos destacan el diseño de los edificios comerciales y la urbanización del 

Port Fórum 2004 para el Fórum Internacional de las Culturas de Barcelona (2004), la 

Plaza Villa de Madrid en Barcelona (2003), el Pabellón Polideportivo Municipal de 

Olot, Girona (2010), las promociones de viviendas en Barcelona (2005), Badalona 

(2008/2011) y Reus (2007/2011), el edificio de Oficinas para la Seguridad Social 

Barcelona (2011), la ya mencionada Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall en 

Barcelona y el edificio para el Ministerio de Justicia en Zugdidi, Georgia. 

 

GrupAlmar – Efusa. 
IMPSOL – Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) 
INCASÒL (Generalitat de Catalunya) 
Infraestructures.cat (Generalitat de 
Catalunya). 
Marina Port Fòrum. 
Ministry of Justice of Georgia. 
Mirador de Nas, SL. 
Promotora La Esperanza, Santa Marta 
(Colòmbia). 
 

ServeiCatalà de la Salut (Generalitat de 
Catalunya). 
Tesorería General de la Seguridad Social 
(Ministerio de Trabajo). 
Universitätsstadt Marburg 
Keyrock Capital Ataülf, SL  
FC Barcelona   
FCC Construcción, SA   
Cel Urbà, SL  
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1.3.1.a Listado Premios y Menciones últimos 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015. Premi Ciutat de Barcelona 
d’Arquitectura i Urbanisme 2014 
Biblioteca Sant Gervasi–Joan Maragall, 
Barcelona.  
2015. Menció Premi Edificació Beyond 
Building Barcelona Construmat 2015 a 
la Innovació, la Sostenibilitat i l’Obra 
Social Biblioteca Sant Gervasi-Joan 
Maragall, Barcelona.  
2015. Finalista Architizer A+Awards en 
la categoria de Biblioteques | Biblioteca 
Sant Gervasi–Joan Maragall, Barcelona.  
2015. Premi Catalunya Construcció 
2015 Direcció d’Execució de l’obra | 
Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall, 
Barcelona.  
2014. Nominació European Union Prize 
for Contemporary Architecture – Mies 
van der Rohe Award 2015 | Biblioteca 
Sant Gervasi - Joan Maragall, 
Barcelona.  
2013. Menció Especial del Jurat Premis 
Catalunya Construcció Direcció 
d’Execució de l’Obra | Edifici 
d’oficines, Ciutat Vella. Barcelona. 
 

 

2013. Primer Premi Edificis industrials i 
logístics MIPIM 2013 Depuradora de 
l’Alt Maresme Nord, Barcelona.  
2012. Accèssit Concurs restringit | Nova 
construcció d’una residència socio-
pedagògica a Karlsruhe, Alemanya  
2012. Selección WAN Awards Civic 
Buildings Sector 2012 | Pabellón 
municipal de Deportes de Olot. 
2011. Accèssit Concurs internacional 
d’idees | Remodelació de la 
Rudolphsplatz, Marburg, Alemanya.  
2011. Selecció Premis FAD Arquitectura 
| Pavelló d’Esports, Olot. 
2011. Finalista 14a ed. Premis 
d’Arquitectura de les Comarques de 
Girona | Pavelló Municipal d’Esports, 
Olot.  
2011. Pre-Finalista Premi d’Arquitectura 
XI Biennal Espanyola d’Arquitectura i 
Urbanisme | Pavelló d’Esports, Olot. 
2010. Finalista III Mostra d’Arquitectura 
de les Terres de Lleida Ampliació 
Escola Primària Teresa Bergadà, 
Alguaire. 
 

Galería Fotografías BCQ | 1. Biblioteca Sant Gervasi. | 2. Plaza Vila de Madrid.  
3. Puente de Sarajevo. |4. Fórum.  

1 

2 3 4 
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1.3.2 Conferencias y publicaciones. 

Como se ha comentado con anterioridad BCQ ha sido invitada a hablar de sus trabajos 

en distintos canales de televisión, además ha realizado conferencias en eventos tanto 

nacionales como internacionales y sus proyectos han sido publicados en numerosas 

revistas, artículos y diarios especializados. 

1.3.2.a Listado conferencias y publicaciones recientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Creative Mornings. 

Con tal de fomentar la Arquitectura, BCQ junto al arquitecto Vasco  Mourão, son los 

principales patrocinadores e introductores de Creative Mornings en Barcelona. El 

proyecto consiste en dar una serie de conferencias enfocada a la comunidad creativa. 

Este evento originalmente iniciado en la ciudad de Nueva York, cuenta actualmente con 

sedes en más de 100 ciudades alrededor del mundo. 

� Web: www.creativemornings.com 

Conferencias: 
2016. ARQUITECTURA PARA LA 
REHABILITACIÓN. Jornada Debate 
Grupo Via BCN. ‐Rehabilitación Espai 

Felip II Barrio Congrés‐Indians. Bcn. 
2016. COAC Barcelona. En el marco 
de la Exposición “Espai Barça: 
Concursos de Arquitectura para el Nou 
Camp Nou y el Nou Palau Blaugrana” 
– Proyecto del Nou Palau Blaugrana 
2016. HEPIA Escola Superior de 
Paisatge a Ginegra, Suïsa - 
Construcction de La Ville. 
 
Publicaciones monográficas: 
2014. Libro Reflejos | Reflections 
(2008), TC Cuadernos nº105 – BCQ 
Baena Casamor Arquitectura 1992-
2012 y Library of Light sobre la 
Biblioteca Joan Maragall. 
 

Publicaciones especializadas: 
2016. La Vanguardia | Cultura. (Llàtzer 
Moix) 21.5.2016, pág 43 Remodelación 
del Puente de Sarajevo, Barcelona. 
2015. Landscape Design Magazine | 
Landscape ARCHITECT nº6 2015, 
pp.18-23, portada. CAP Dr. Pujol y 
Capsada en San Cosme, El Prat de 
Llobregat. Barcelona. 
2015. PROMATERIALES nº93 
Dic.2015, pp. 18-25. Reforma y 
Ampliación del Centro de Atención 
Primaria CAP Dr. Pujol y Capsada en 
San Cosme, El Prat de Llobregat. 
Barcelona. 
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CAPÍTULO II. INCORPORACIÓN 

2.1 TAREAS A REALIZAR. 

Durante mis cuatro meses de prácticas dentro de BCQ Arquitectura mi trabajo ha sido 

apoyar y ayudar desde el interior del departamento de arquitectura, siempre bajo la 

supervisión de David Baena, Toni Casamor y del responsable del proyecto. 

He tenido la oportunidad de trabajar en seis proyectos diferentes, dos de los cuales eran 

concursos, donde a medida que pasaban las semanas notaba que mis responsabilidades 

iban aumentando.  

A continuación explicaré mi participación en los proyectos y concursos realizados, es 

decir, las tareas que he llevado a cabo, de manera general. 

En cuanto a los proyectos: 

He participando en la elaboración de proyectos Básicos y de Ejecución, tanto de Obra 

de Rehabilitación como de Obra Nueva, Obra de Paisaje y de Urbanismo, elaborando 

planos y soluciones de detalles constructivos mediante el programa Auto CAD y 

utilizando por primera vez Photoshop para complementarlos, ayudando también en el 

cálculo de mediciones y en la elaboración de presupuestos mediante el programa TCQ, 

y colaborando y/o asesorando en la toma de decisiones de los materiales a emplear. 

En cuanto a los concursos: 

Bajo la responsabilidad de dos concursos a mi cargo, he recopilado y redactado la 

documentación  necesaria, elaborando los planos y los cálculos requeridos y preparado 

el material correspondiente para su presentación y exposición. 

Remarcar que todas las tareas realizadas se han llevado a cabo en la oficina, en 

consecuencia, no he podido realizar ninguna visita de obra. A pesar de ello, he podido 

estar presente en las reuniones convocadas por los arquitectos, aspecto que me ha 

parecido muy interesante, ya que he visto de primera mano las inquietudes de estos y de 

los clientes.  
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2.2 PROYECTOS A INTERVENIR. 

Asesorada por mi tutor, Francisco Javier Garcia, día a día escribía todo lo que iba 

haciendo, recopilando así una memoria de prácticas que me ayudaría y facilitaría en la 

redacción de este documento. 

En dicha memoria no solo anotaba el proyecto en el cual estaba trabajando con una 

breve descripción, sino también, las funciones y tareas que llevaba a cabo así como los 

cambios que se iban realizando. Paralelamente, también anotaba comandos de Auto 

CAD nuevos que iba aprendiendo, así como de Photoshop, y otros aspectos que me 

servían de ayuda para trabajar según la metodología del despacho.   

2.2.1 Calendario mensual. 

A continuación se mostrará de forma resumida mi actividad durante estos cuatro meses: 

Septiembre. 

1 de Septiembre: Primera toma de contacto con el despacho; presentación de los 

miembros del equipo y recorrido por el estudio. 

Inicio mis prácticas colaborando en el Proyecto Básico “Ataülf”, con el objetivo de que 

Jordi Sánchez, el encargado del departamento de arquitectura, vea como me 

desenvuelvo con el programa Auto CAD. Para ello me explica la metodología y forma 

de trabajar del estudio.  

12 de Septiembre: Cambio de proyecto. Inicio la recopilación y escritura de la 

documentación necesaria para realizar el Sobre nº2 del Proyecto de Paisaje y Urbanismo 

“Mas Ravetllat”, un concurso Público que queda bajo mi cargo y responsabilidad y que 

deberá entregarse el día 23 del mismo mes. 

26 de Septiembre: Entregado el concurso se me otorga la elaboración de otro, esta vez 

se trata de un concurso Privado e Internacional, “SAM. Dubái” un Proyecto de Obra 

Nueva que por motivos de confidencialidad con la empresa colaboradora no podré 

explicar de forma detallada adjuntando imágenes y/o planos. Este deberá entregarse el 

día 7 de Octubre. 

 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  
 

Pág. 13 

 

Octubre. 

10 de Octubre: Entregado el concurso “SAM. Dubái” me incorporo a la elaboración del 

Proyecto de Ejecución de Obra Nueva “Aula K”, junto a Manel Peribáñez. Se trata de 

uno de los proyectos donde más es notada mi participación. La fecha de entrega es el 4 

de Noviembre. 

Noviembre.  

7 de Noviembre: Entregado el Proyecto “Aula K” me incorporo de nuevo y de manera 

puntual al proyecto “Ataülf”. Esta vez se trata del proyecto de Ejecución. Vuelvo a 

quedar bajo la supervisión de Jordi Sánchez. 

14 de Noviembre: Paso a formar parte junto con Jordi Sánchez, Mika Iitomi y María 

Taltavull de la elaboración del Proyecto de Ejecución de Obra Nueva “Pista Deportiva 

Calafell”. Segundo proyecto donde mi participación es más que notable.  

Diciembre. 

16 de Diciembre: Ya entregado el Proyecto “Pista Deportiva Calafell” y a pocos días de 

acabar mis prácticas, se me otorga la responsabilidad de iniciar el proyecto “Biblioteca 

Vic”, un Proyecto de Ejecución de Obra nueva. Para empezar con la elaboración de este 

quedo bajo la supervisión de Toni Casamor. 

23 de Diciembre: Último día de prácticas. Entregado los últimos planos realizados de la 

Biblioteca me despido del personal de la empresa y de los demás becarios. 

 

 
Galería Fotografías BCQ |1. Zona de trabajo. | 2. Zona almacenamiento de material. 
3. Cocina. 
 

1 2 3 
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2.2.2 Calendario de Proyectos. 

A continuación se mostrará mediante una tabla los proyectos en los cuales he 

intervenido, especificando el tipo de proyecto que era, la fecha de incorporación y la 

fecha de entrega. 

TIPO DE PROYECTO Y PROYECTO. Fecha incorporación Fecha entrega 

Rehabilitación y reforma interior.   

PB  Proyecto Ataülf. Barcelona. 01 Septiembre 09 Septiembre 

PE   07 Noviembre 11 Noviembre 

   
Paisajismo y/o Urbanismo.   

C Proyecto Mas Ravetllat. Barcelona 12 Septiembre 23 Septiembre 

     
Edificación de Obra nueva.   

CP Proyecto SAM. Dubái 26 Septiembre 07 Octubre 

PE Proyecto Aula K. Santa Coloma. 10 Octubre 04 Noviembre 

PE Proyecto Pista Deportiva. Calafell 14 Noviembre 15 Diciembre 

PE Proyecto Biblioteca. Vic 16 Diciembre 23 Diciembre 

     

PB:  

PE: 

C: 

Proyecto Básico. 

Proyecto de Ejecución. 

Concurso Público. 

  

CP: Concurso Privado.   

 

A continuación en Capítulo III se explicará de forma más detalla en que ha consistido 

cada uno de ellos. El orden de explicación será: proyectos de Rehabilitación y reforma 

interior, proyectos de Obra nueva, proyectos de Paisajismo y urbanismo y Otros. Como 

se puede observar el orden no es coincidente con el de la tabla, debido a que no cuento 

con la documentación necesaria de los concursos Mas Ravetllat y SAM Dubái. En 

cuanto a la Biblioteca de Vic, mi participación fue escasa, únicamente pude colaborar 

en el diseño y elaboración de los planos de cada una de las plantas, motivo por el cual 

me abstendré de explicar. 
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CAPÍTULO III. PROYECTOS 

3.1 REHABILITACIÓN Y REFORMA INTERIOR. 

3.1.1 ATAÜLF. Barcelona. 

 

 

A. Identificación y objeto del proyecto. 

Proyecto: 

Proyecto de actuación global en un edificio existente en la Calle Ataülf nº7, sin 

incremento de techo ni cambio del uso principal del edificio. (11 viviendas y 1 local 

comercial en PB). 

Objeto: 

Reforma integral de un edificio, de uso Residencial, con afectación en la estructura 

parcialmente y modificación de la distribución interior. El proyecto no cambiará el uso 

principal del edificio. No se aumentará el volumen ni la superficie edificable actual. Se 

ejecutará una nueva escalera protegida por evacuación y se restaurará el estado original 

de la fachada principal. 

� Emplazamiento: Calle de Ataülf, 7, 08002 Barcelona. 

� Municipio: Barcelona, Comarca del Barcelonés. 

� Referencia catastral: 1415526DF3811E0001SO. 

Galería Renders BCQ|1. Propuesta fachada. | 2. Propuesta cuarto de baño. | 3. Propuesta 
dormitorio.  
4. Propuesta salón comedor. 

1 2 4 3 
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B. Agentes del proyecto. 

Promotor: 

KEYROCK CAPITAL Ataülf S.L., representado por John Anthony Crosbie Lorimer.  

Arquitecto: 

BAENA CASAMOR arquitectos BCQ S.L.P, representado por David Baena Asencio.  

C. Descripción general de las premisas y condicionantes del encargo. 

El objetivo principal del proyecto consiste en la promoción de 11 viviendas privadas y 

de 1 local comercial en el edificio situado en el nº 7 de la calle Ataülf, Barcelona, cuya 

parcela se encuentra en suelo urbano consolidado.  

El edificio fue construido en los entornos de 1850, entre medianeras, y se encuentra en 

estado de deterioro importante y desempleo desde 1998. Durante su historia sufrió 

diferentes modificaciones interiores, sin embargo, mantiene el carácter original. 

Se trata de llevar a cabo un proyecto de rehabilitación de un edificio catalogado D2 

dónde se tendrá que considerar su situación respecto el ámbito de la antigua muralla 

romana de la ciudad, realizando una previa investigación para determinar cómo actuar 

en él. 

Para realizar el trabajo de manera correcta será necesario trabajar conjuntamente con 

historiadores especializados en Patrimonio, ya que estos serán capaces de valorar 

correctamente los aspectos arquitectónicos más interesantes a conservar. 

  

                                                           
2Catalogación D: Según los Planes Especiales de Protección del Patrimonio Arquitectónico: “Edificio 
con catalogación Nivel D (Bien de Interés Documental): es aquel en el cual se permite el derribo después 
de presentar y ser aprobado un estudio histórico-arquitectónico.” 

5 6 

Galería Fotografías BCQ|5.6 Estado actual de las viviendas. 
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D. Descripción general de la propuesta de rehabilitación. 

La propuesta a realizar no cambia el uso principal del inmueble, aunque actualmente se 

encuentra desocupado y en muy mal estado de conservación. Por este motivo los 

objetivos principales de la reforma son garantizar la estabilidad del edificio, derribar los 

elementos que peligran la seguridad de las personas y llevar a cabo una reordenación 

general de la planta para compatibilizar las nuevas necesidades y cumplir las normativas 

correspondientes. 

Considerando el estado ruinoso del interior del edificio y de las zonas comunes, se 

plantea la ejecución de toda una nueva distribución de la planta mediante la unificación 

de los dos patios interiores existentes, creando así uno más grande que permita mayor 

iluminación y ventilación a habitaciones. 

La comunicación vertical del edificio se realizará mediante un núcleo formado por la 

escalera principal y un ascensor practicable que comunicará todas las plantas, 

incluyendo la planta cubierta. Este núcleo estará vinculado al patio interior del edificio. 

El programa, de manera general, previene que en la planta baja se ubique el acceso, el 

núcleo vertical del edificio (escalera, ascensor y patio), una vivienda y un local 

comercial con acceso independiente desde la calle. En la planta primera, segunda, 

tercera y cuarta se propone exclusivamente el uso de vivienda, concretamente 11 

viviendas distribuidas de la siguiente manera: 1 vivienda en planta baja, 2 por rellano en 

la planta primera y cuarta y 3 por rellano en la planta segunda y tercera, todas ellas con 

ventilación natural. En la cubierta practicable se colocarán todos los elementos 

necesarios para las instalaciones de comunicación, climatización y extracción de humos. 

Aunque la nueva propuesta de distribución afecta a todo el inmueble, según el informe 

histórico y arquitectónico realizado por el especialista, se considera interesante 

mantener y valorar algunos elementos del edificio, por ello, las preexistencias tendrán 

una nueva oportunidad para dignificarse.  

Tendrá un papel protagonista el vestíbulo existente, el cual presenta una decoración de 

escayola formada por un techo de casetones sustentado por unos pilares moldurados 

acabados con capiteles de estilo eclíptico. Actualmente es estrecho, por lo que se 

propone ampliarlo para dar acceso al nuevo ascensor del edificio, siempre manteniendo 

los elementos de valor histórico y arquitectónico mencionados.  
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La escalera que conduce al patio interior también se mantendrá, ya que tiene una 

configuración poco habitual en la zona de Ciutat Vella. 

Se propone también restaurar la fachada según el estado original y los comentarios de 

los Servicios de Patrimonio de la Ciudad. Se prevé una limpieza general con la técnica 

adecuada y la recuperación del estuco original. La parte de fachada de piedra también 

recuperará su aspecto original con el rejuntado con mortero de cal y arena silícea y la 

recuperación de los volúmenes con mortero repositorio a base de óxido de cinco, color 

“Montjuïc”, aplicando además un acabado con hidrofugante protector a base de 

siliconas S-89. 

E. Descripción de las tareas realizadas. 

Me incorporé al Proyecto Ataülf en dos ocasiones distintas. La primera fue nada más 

entrar al despacho el día 1 de Septiembre y la segunda fue el 7 de Noviembre. En ambas 

ocasiones estuve bajo la supervisión de Jordi Sánchez. 

En mi primera incorporación, el objetivo principal del arquitecto era ver cómo me 

desarrollaba con el programa Auto CAD, por lo que mi papel principal consistía en 

dibujar los planos de las diferentes plantas y secciones. Anteriormente se habían 

realizado las mediciones necesarias para poder elaborar dichos planos, pero al parecer 

no se tomaron correctamente y era necesario volver a redibujarlos. 

Lo primero que hice fue una lectura de la Memoria ya redactada del proyecto, 

informándome de las condiciones del encargo, las características y descripción del 

edificio, el estudio de las patologías y las características y descripción de la propuesta 

de rehabilitación. Ubicada y mediante la ayuda de las fotografías y de las nuevas 

mediciones tomadas me encargue de: 

� Acabar de elaborar los planos de las diferentes plantas y elaborar las secciones. 

� Elaborar el detalle del vestíbulo: dónde se tenía que apreciar el techo de 

casetones sustentado por los pilares acabados con capiteles de estilo eclíptico. 

En mi segunda incorporación el proyecto estaba casi terminado, únicamente me 

encargué de elaborar los alzados. 
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7 

8 

Planos BCQ | 7. Sección 1 Estado Actual. | 8. Sección 1 Propuesta. 
(Realizadas por Vanessa Díaz) 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  
 

Pág. 20 

 

F. Valoración. 

Teniendo en cuenta que se trataba de mi primer trabajo y que el objetivo principal de los 

arquitectos era ver cómo me desarrollaba, estoy realmente contenta de mi experiencia y 

mi participación en este proyecto.  

En mi primera incorporación ayudé durante 9 días y en la segunda durante 5 más. No 

estuve presente en toda la elaboración del proyecto pero sin embargo me iba 

informando de cómo avanzaba, ya que me pareció no solo una obra de rehabilitación 

interesante, sino también bonita. 

Por otro lado, las tareas que tuve que realizar no tenían complejidad alguna, así que el 

resultado final fue más que satisfactorio. Dibujar plantas, secciones y alzados es algo 

habitual en nuestra carrera, pero quisiera destacar que para según qué plano no contaba 

con todas las medidas, así que mediante las fotografías y mi experiencia me tocó 

sacarlos adelante. Es el caso, por ejemplo, de los planos donde aparece el patio interior, 

ya que al arquitecto le resultó imposible acceder a él, por el estado en que se 

encontraba.3 

Esta primera toma de contacto con el despacho me sirvió también para aprender una 

nueva forma de trabajar con el programa Auto CAD, ya que lo hacen mediante 

referencias externas y es algo que yo no había empleado hasta el momento. Aprendí 

además, nuevos comandos que desconocía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Vid. Anexo I: Proyecto Ataülf – Documentación Gráfica. 

Galería Fotografías y Renders BCQ | 7. Fotografía estado actual vestíbulo.  
8. Propuesta nuevo vestíbulo. | 9. Ampliación vestíbulo. 

9 10 11 
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3.2 EDIFICACIÓN DE OBRA NUEVA. 

3.2.1 AULA K. Santa Coloma de Gramanet. 

 

 

 

A. Identificación y objeto del proyecto. 

Proyecto: 

Proyecto de diseño y construcción de un módulo prototipo de Aula de Educación 

Ambiental para instalarse en diferentes localizaciones según convenga. 

Objeto: 

Construcción de una Aula de Educación Ambiental, un espacio polivalente orientado 

principalmente a actividades ambientales para grupos escolares, extraescolares y 

familias. Al tratarse de un espacio enfocado a actividades de uso puntual, el módulo de 

Aula Natura permanecerá cerrado cuando no se estén realizando actividades 

planificadas en su interior. 

� Emplazamiento: Parque de Can Zam. 

� Municipio: Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. 

 

Galería Renders BCQ| 12. Propuesta Módulo Aula de Educación Ambiental - Aula K. 
(Realizado por Manel Peribáñez) 
 

12 
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B. Agentes del proyecto. 

Promotor: 

Área Metropolitana de Barcelona, AMB, representada por Jordi Bordanove y Jonathan  

Arquitecto: 

BAENA CASAMOR arquitectos BCQ S.L.P, representado por David Baena Asencio.  

C. Descripción general de las premisas y condicionantes del encargo. 

El objetivo principal del proyecto consiste en promover uno de los 41 parques que 

componen actualmente la Red de Parques Metropolitanos de la ciudad de Barcelona: el 

parque de Can Zam, ubicado en Santa Coloma de Gramanet, mediante el diseño y 

construcción de un módulo de Aula de Educación Ambiental. 

Dentro del marco de la promoción de parques, encontramos diversos programas de 

dinamización que desde el Servicio de Promoción y Conservación del Espacio Público 

se llevan a cabo, tales como La Jugateca Ambiental, el Programa metropolitano de 

Educación para la Sostenibilidad y el Ciclo de Actividades en los parques, playas y ríos 

metropolitanos. 

Se trata de llevar a cabo la construcción de un espacio polivalente orientado 

principalmente a actividades ambientales, siendo así un lugar de aprendizaje y de 

descubrimiento capaz de dar respuesta a los diferentes requisitos a cumplir por los 

grupos escolares, extraescolares y familias que hagan uso de él. 

Planteado como un módulo prototipo prefabricado, flexible y lo más económico posible, 

será un nuevo equipamiento que algunos parques ofrecerán en función de su oferta 

educativa programada entre la AMB y los correspondientes ayuntamientos. Así pues, 

debe poder instalarse en diferentes localizaciones según convenga.  

Características principales que el módulo debe resolver: 

1. Debe estar fabricado en taller y ser transportado hasta su lugar de ubicación. Las 

dimensiones irán en función de las capacidades de transporte de sus 

componentes. El trabajo “in situ” será de montaje y con características de obra 

seca. 
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2. Debe ser flexible con tal de dar respuesta a una casuística de implantación muy 

diversa, derivada del amplio abanico en la tipología de los parques que forman la 

Red de Parques Metropolitanos. Factores morfológic

orientación serán diferentes para cada ubicación elegida.

3. Debe ser un elemento modular polivalente y adaptable a diferentes tipologías de 

actividades, dando a la vez respuesta al programa de necesidades planteado y 

resumido en: 

� Espacio Interior: aula de 60m² con capacidad para acoger un grupo de 40 

personas aproximadamente.

� Espacio Exterior: espacio diáfano y libre de unos 40m² y adyacente al 

aula con la que se relacionará físicamente lo máximo posible. Parte de 

este espacio puede ir cu

� Lavabos: Hombre/mujer, adaptados y bajo normativa, con acceso directo 

desde el exterior.

� Almacén: Espacio de unos 15m² con acceso directo desde el exterior.

4. Su diseño contemplará criterios de sostenibilidad en la edificación.

5. Incluirá las instalaci

6. Será anti-vandálico y resolverá tanto los temas de protección solar como de 

intrusión en el caso de las aberturas proyectadas y menaje vidriados.

 

 

Galería Fotografías BCQ| 13.14 
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Debe ser flexible con tal de dar respuesta a una casuística de implantación muy 

diversa, derivada del amplio abanico en la tipología de los parques que forman la 

Red de Parques Metropolitanos. Factores morfológicos, geográficos y de 

orientación serán diferentes para cada ubicación elegida. 

Debe ser un elemento modular polivalente y adaptable a diferentes tipologías de 

actividades, dando a la vez respuesta al programa de necesidades planteado y 

Interior: aula de 60m² con capacidad para acoger un grupo de 40 

personas aproximadamente. 

Espacio Exterior: espacio diáfano y libre de unos 40m² y adyacente al 

aula con la que se relacionará físicamente lo máximo posible. Parte de 

este espacio puede ir cubierto. 

Lavabos: Hombre/mujer, adaptados y bajo normativa, con acceso directo 

desde el exterior. 

Almacén: Espacio de unos 15m² con acceso directo desde el exterior.

Su diseño contemplará criterios de sostenibilidad en la edificación.

Incluirá las instalaciones necesarias de agua, desagüe, electricidad e internet.

vandálico y resolverá tanto los temas de protección solar como de 

intrusión en el caso de las aberturas proyectadas y menaje vidriados.

13.14 Parque de Can Zam. 

Debe ser flexible con tal de dar respuesta a una casuística de implantación muy 

diversa, derivada del amplio abanico en la tipología de los parques que forman la 

os, geográficos y de 

Debe ser un elemento modular polivalente y adaptable a diferentes tipologías de 

actividades, dando a la vez respuesta al programa de necesidades planteado y 

Interior: aula de 60m² con capacidad para acoger un grupo de 40 

Espacio Exterior: espacio diáfano y libre de unos 40m² y adyacente al 

aula con la que se relacionará físicamente lo máximo posible. Parte de 

Lavabos: Hombre/mujer, adaptados y bajo normativa, con acceso directo 

Almacén: Espacio de unos 15m² con acceso directo desde el exterior. 

Su diseño contemplará criterios de sostenibilidad en la edificación. 

ones necesarias de agua, desagüe, electricidad e internet. 

vandálico y resolverá tanto los temas de protección solar como de 

intrusión en el caso de las aberturas proyectadas y menaje vidriados. 

13

1 

14

1 
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D. Descripción general de la propuesta. 

Se propone el diseño y construcción de una Aula de Educación Ambiental, a la cual se 

le llamará Aula K, que con tal de dar respuesta a los requisitos de diseño establecidos 

presentará el siguiente programa tipo de su espacio interior: 

Aula 60m²: 

La capacidad de ocupación habitual será de aproximadamente 35 alumnos, un 

profesor y un educador, cumpliendo así los requisitos necesarios mínimos para 

dar cabida a grupos/clase de secundaria o llevar a cabo talleres de pequeño 

formato. Este espacio se relacionará con facilidad con el espacio exterior, y 

además, será accesible para personas con movilidad reducida. 

El  Aula K contará con climatización, iluminación (artificial y natural), enchufes 

y conexión a Internet. La iluminación será ser modulable, de manera que se 

pueda adaptar a las exposiciones a realizar en su interior. Habrá además un 

punto de agua en la sala con un pequeño fregadero para limpiar el material 

utilizado.  

Almacén 15m²: 

Dará servicio tanto a las actividades que se desarrollen durante la semana en el 

Aula de Educación Ambiental, como las que se realicen los fines de semana en 

la Jugateca Ambiental. Servirá principalmente como espacio de almacenamiento 

de mobiliario docente y materiales propios de la Jugateca.  

Contará con iluminación (artificial y natural) y enchufes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Galería Renders BCQ| 15. Propuesta del Aula K  (Realizado por Manel Peribáñez) 

A. Aula.  D. Entrada  
B. Almacén.  E. Exterior. 
C. Lavabos. 
 

B 

A 

C 

D 

E 
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 Planos BCQ| 16.17.18.19. Alzados Aula K. (Realizados por Manel Peribáñez con la 
colaboración de Vanessa Díaz) 

 
 

16 

19 

18 

17 
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En cuanto a los criterios de diseño: 

Se llevará a cabo la estandarización y fabricación en taller del máximo número posible 

de los elementos que forman el Aula, especialmente los planos de fachada, divisorias y 

cubiertas. La construcción será mediante sistemas industrializados para optimizar en 

plazos y costes, con medidas máximas de 13,50m x 13,50m. El trasporte será estándar 

hasta la ubicación. 

Los tabiques serán resistentes al uso vandálico y a la humedad, además de desmontables 

para la sustitución de piezas deterioradas y de muy fácil mantenimiento. 

Se procurará agrupar las instalaciones en un único tabique técnico que contendrá; el 

saneamiento, la iluminación, el agua y la posibilidad de instalación del sistema de 

climatización. 

Por último, dispondrá de un baño adaptado, con mobiliario y los accesorios aptos para 

uso público, de diseño ergonómico, estables al volcado, sin aristas vivas reforzados y 

resistentes al uso y a la humedad. 

En cuanto al sistema constructivo: 

Los módulos se construirán por planos en taller, luego se transportarán al lugar y se 

ensamblarán entre ellos. Se trabajará con planos de medidas inferiores a 3,00m x 

13,50m para poder ser transportados sin necesidad de transporte especial. Dichos planos 

estarán formados por vigas y tableros de madera procedentes de bosques gestionados de 

forma sostenible y certificados con sellos PEFC o FSC. Incorporarán además los 

elementos necesarios para las instalaciones, las carpinterías y los envolventes de 

acabado.  

Los trabajos a realizar "in situ" se reducirán a la adecuación del terreno, la losa de 

cimentación/pavimento, las zanjas para paso de instalaciones y la impermeabilización 

de la cubierta mediante una lámina adherida autoprotegida. El acabado de la envolvente 

exterior y el montaje de los aparatos y mobiliario fijo empotrado también se realizarán 

en la obra. 

Una vez realizado el acondicionamiento del terreno se procederá al ensamblaje de los 

planos fabricados previamente en taller y a la conexión de los servicios vinculados al 

tabique técnico; conexión aguas limpias y sucias. 
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En cuanto a los materiales: 

El interior será tratado de forma que los materiales sean neutros, agradables al tacto, 

resistentes al uso intenso y de fácil mantenimiento y limpieza. 

El pavimento estará formado por una losa de hormigón con un acabado enlucido, ya que 

será el acabado final. Los tabiques estarán terminados interiormente con tableros OSB 

de 10mm de espesor fijados sobre bordillos de madera, y se les aplicará un tratamiento 

de barniz y pintura. 

En cuanto al exterior, estará pensado para adaptarse de una forma flexible al 

condicionante del entorno. La piel envolvente de acabado responderá a criterios de 

eficiencia energética y sostenibilidad. 

Los muros exteriores estarán formados por entramados ligeros de madera de abeto, los 

cuales irán aislados con lana mineral flexible de 150mm de espesor, cerrados mediante 

placas de OSB de 10mm,e impermeabilizados con láminas impermeables y 

transpirables tipo Tyvek, serán además, enrastrelados según el sentido de las aguas. 

La fachada ventilada y la cubierta estarán formadas por un revestimiento de madera 

formado con un perfil tipo TIEMBLO de 22mm de espesor, de madera de Douglas y 

colocado en sentido vertical. Habrán dos tipos de aperturas: ocultas (puertas batientes 

con el mismo acabado de revestimiento de madera) y vistas (carpinterías de aluminio 

fijas o correderas con doble acristalamiento). 

 

 

 

 

Google Imágenes | 20. Fabricación de paneles en taller. | 21.22.23. Montaje “in situ”. 
24. Losa de cimentación enlucida. 
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E. Descripción de las tareas realizadas. 

Mi incorporación a este proyecto de se debió principalmente a la falta de tiempo y 

exceso de trabajo que padecía el arquitecto encargado, Manel Peribáñez, el cual meses 

atrás redactó y elaboró el Proyecto Básico y ahora se veía elaborando el de Ejecución. 

Tras una reunión se estableció la repartición de tareas concluyendo que yo me 

encargaría de: 

� Acabar de complementar los planos de las plantas, los alzados y las secciones: 

indicando los materiales empleados para la construcción del módulo. 

� Igualar el formato de presentación: textos, colores, cotas y escalas. 

� Elaborar el plano de cimentación. 

Mientras trabajábamos en el proyecto recibimos un correo por parte de los promotores 

donde se nos comunicaba que el orden propuesto de los planos no era coherente, que las 

leyendas no se entendían, y que además, hacían falta los planos de las instalaciones y de 

algunos detalles constructivos.  

Tras otra reunión, se reorganizaron las tareas estableciendo que mientras Manel se 

descargaba de elaborar los presupuestos, corregir los 3D y responder a otras dudas del 

promotor, yo me encargaría de: 

� Reorganizar el orden de presentación de planos: diferenciando dos apartados, 

uno donde se explicará el módulo prototipo Aula K, y otro donde se explicará la 

adaptación de este en el parque de Can Zam. 

� Reorganizar la presentación de los planos para facilitar su comprensión: 

indicando de manera más visible de que vista, alzado, detalle  y/o elemento se 

está hablando. 

� Revisar la numeración y contenido de las leyendas así como agrandar la letra de 

estas. 

� Elaborar el plano correspondiente a las diferentes tipologías de techos y sistemas 

de iluminación a emplear. 

� Elaborar el plano de la zona de biodiversidad: creación de espacios que servirán 

como refugio para murciélagos, abejas y otros insectos. 
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� Redibujar los planos de los detalles constructivos: partiendo de los esbozos y los 

detalles dibujados por Manel me tuve que encargar de revisarlos, adaptarlos y 

hacer más fácil su comprensión añadiendo moscas, textos y aumentando las 

leyendas.(Véase imágenes 25 y 26) 

� Elaborar los planos de las instalaciones: electricidad, fontanería y saneamiento. 

 

 

F. Valoraciones. 

Trabajar junto a Manel Peribáñez en este proyecto ha sido sin duda una de las mejores 

experiencias dentro de la empresa, ya que me he visto elaborando un Proyecto de 

Ejecución entre dos personas. Creo que lo más importante a destacares que tenía bajo 

mi responsabilidad la elaboración de planos que luego no iban a ser corregidos, sino que 

se daba por hecho que iban a estar bien.  

Para la elaboración de los planos de detalles constructivos me he visto en la situación de 

tener que convocar reuniones con el arquitecto para resolver las dudas que me surgían. 

Por falta de experiencia, no me veía con la capacidad de ejecutarlos sin ayuda, pero 

gracias a las anotaciones, a los esbozos realizados a mano y a los planos ya empezados 

por mi compañero, saqué el trabajo adelante. 

Esbozos| 25. Detalle divisoria interior. | 26. Detalle cerramiento. 
(Realizados por Manel Peribáñez) 
 

25 26 
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En cuanto a los planos de las instalaciones, no tuve dificultad alguna, ya que eran 

sencillos y las pocas dudas que me surgían las resolvía mirando los apuntes de clase.4 

Quisiera destacar que en las reuniones no únicamente resolvía dudas, sino también 

aportaba y proponía soluciones constructivas a llevar a cabo. De hecho, en uno de los 

correos enviados por el promotor, uno de los aspectos a resolver era que tipo de guía 

colocar para los listones plegables de madera, estos tenían que ser practicables y la 

propuesta inicial era la de colocar unos tacos que sobresalían y por lo tanto interrumpían 

el paso de las personas discapacitadas. Se me ocurrió que podrían ser guías encastadas, 

que pese a que su mantenimiento sea más costoso, podrían ir mejor. Al parecer la idea 

agrado y fue el sistema a realizar. (Véase imágenes 27 y 28) 

En este proyecto he podido aplicar lo estudiado en clase, en cuanto a construcción e 

instalaciones y he sentido como confiaban en mis capacidades y conocimientos. 

 

  

                                                           
4 Vid. Anexo II: Proyecto Aula K – Documentación Gráfica. 

27 

28 

Detalles | 27. Guía superior para listones de madera. 
(Realizado por Vanessa Díaz) 
 

Detalles | 28. Guía inferior encastada para listones de madera. 
(Realizado por Vanessa Díaz) 
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3.2.2 PISTA DEPORTIVA. Calafell. 

 

 

 

 

A. Identificación y objeto del proyecto. 

Proyecto: 

Proyecto de obra nueva y urbanización del gimnasio, vestuario y entorno de la pista del 

castillo de la Santa Cruz, en Calafell. 

Objeto: 

Construcción de un nuevo equipamiento municipal, un gimnasio con vestuarios 

incluidos, y de la urbanización de su entorno. La parcela del proyecto forma parte del 

Sistema de Equipamientos municipales, se encuentra dentro de suelo urbano 

consolidado y en gran parte libre de edificaciones existentes. En la misma parcela se 

encuentra la actual pista de patinaje municipal y sus vestuarios y la guardería Los 

Terrossets. 

� Emplazamiento: Calle de Cosme Mainé. 

� Municipio: Calafell, comarca del Baix Penedès. Tarragona. 

 

Galería Renders BCQ. | 29. Propuesta Pista Deportiva y espacio exterior. 
(Realizado por Mika Iitomi) 
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B. Agentes del proyecto. 

Promotor: 

Ayuntamiento de Calafell.  

Arquitecto: 

BAENA CASAMOR arquitectos BCQ S.L.P, representado por Toni Casamor 

Maldonado.  

C. Descripción general de las premisas y condicionantes del encargo. 

Se trata del proyecto de construcción de un nuevo equipamiento municipal, un gimnasio 

de pequeñas dimensiones con unos vestuarios asociados y la urbanización de su 

entorno. Las actuaciones se ajustarán a los requerimientos técnicos y los criterios 

funcionales de seguridad y de habitabilidad fijados por el Consejo Catalán del Deporte. 

La actividad preferente será la gimnasia deportiva.  

 

 

30 

Google Imágenes. | 30. Ubicación parcela. 
A. Calle Baix Penedès.  C. Plaza Cosme Mainé.  
B. Calle Cosme Mainé.  D. Calle Alfonso Mañé. 
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La parcela tiene 4.444,15m2 y una forma irregular de L invertida a la cual se accede 

desde dos calles diferentes. En el extremo occidental encontramos la Calle del Baix 

Penedès que da acceso a la pista de patinaje y a sus vestuarios. En el extremo oriental 

encontramos la Calle Cosme Mainé que da a la Plaza Cosme Mainé; un espacio 

rectangular libre de edificaciones existentes y que además es la parte frontal del Castillo 

de la Santa Cruz. Ambos extremos confluyen con la Calle de Alfonso Mañé en la 

esquina sur de la parcela del proyecto, donde además, encontramos el hogar de infants 

Los Terrossets. Por último, en el lado norte se alinea la valla de las diferentes parcelas 

las de los edificios de viviendas vecinos. 

La cota topográfica del solar se encuentra alrededor de la cota 50.70. El terreno tiene 

una ligera pendiente desde la fachada de la Calle de Cosme Mainé hacia el interior. La 

cota de la rasante de la acera de la Calle Baix Penedès es la 48.50. El desnivel entre esta 

calle y la pista de patinaje se salva mediante unas escaleras. 

D. Descripción general de la propuesta. 

La edificación se proyectará apoyada en el límite norte de la parcela con la misma 

dirección de la actual pista de patinaje y adosado a la valla de la finca, dejando así, al 

otro lado del límite del solar una franja de separación que garantizará la distancia de 3m 

entre las edificaciones vecinas. En la franja oriental se aprovechará la situación 

privilegiada de la parcela en el entorno del Castillo para generar una pequeña plaza de 

acceso al nuevo equipamiento, la cual además, podrá ser disfrutada por la pista de 

patinaje y la guardería. Desde la Calle de Cosme Mainé se garantizará el acceso rodado. 

Con estos condicionantes se llevará a cabo un edificio a cuatro vientos con la fachada 

principal a la plaza de Cosme Mainé. Se apuesta por un edificio de pureza formal 

formado por dos paralelepípedos de diferentes dimensiones y cubierta inclinada a cuatro 

vientos. El espacio de acceso corresponde a la diferencia entre ambas figuras. 

La urbanización del entorno permitirá, aparte de ganar un espacio verde con vistas al 

castillo de referencia para los vecinos de Calafell, ligar y poner en común los diferentes 

equipamientos que se encuentran en la parcela. Se re-urbanizará la Calle Cosme Mainé 

para garantizar un nuevo paso peatonal alrededor del castillo. 
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  Galería Renders BCQ. | 32. Propuesta general.  (Realizados por Mika Iitomi) 
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32 

Galería Fotografías BCQ. | 31. Estado Actual Pista.  
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En cuanto a los criterios de diseño: 

Las dimensiones interiores del espacio serán de 14,00m de ancho por 16,00m de 

longitud, esta dimensión corresponde a las dimensiones mínimas requeridas por el 

ayuntamiento de 12x12m. Se prevé que este gimnasio será utilizado preferentemente 

para la práctica de gimnasia deportiva, pero se contempla también la posibilidad de que 

se realicen otras actividades. En el interior la altura útil tendrá un valor mínimo de 

5,00m. 

Por otro lado, los vestuarios serán completos y simétricos para ambos géneros, estarán 

conformados por zona de taquillas, duchas y baños adaptados. En el interior la altura 

útil tendrá un valor mínimo de 2,80m.  

En cuanto a la urbanización del entorno, se reurbanizará la Calle de Cosme Mainé, que 

servirá para ligar y poner en común los diferentes equipamientos que se encuentran en 

la parcela, y pasará a formar parte de la nueva plaza a construir.  

Se priorizará la circulación de peatones y se limitará el acceso de vehículos. La 

urbanización estará formada por franjas de orientación este - oeste de diferentes 

materiales y colores, permitiendo así la lectura de un espacio que relaciona los 

diferentes equipamientos de la parcela.  

 

  

33 Galería Renders BCQ. | 33. Propuesta urbanización.  
(Realizados por Mika Iitomi) 
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E. Descripción de las tareas realizadas. 

Bajo la supervisión de Mika Iitomi y Jordi Sánchez me incorporé al Proyecto de 

Ejecución del nuevo gimnasio de Calafell. Este quedaba claramente dividido en dos 

partes; la parte de urbanismo, la cual estaba bajo la responsabilidad de Mika, y la parte 

de arquitectura, de la cual se encargaba Jordi.  

Me incorporé con el objetivo principal de ayudar a Mika a elaborar los planos de 

paisajismo y urbanismo. Tras una reunión se estableció la repartición de tareas 

concluyendo que yo me encargaría de: 

� Elaborar los planos correspondientes a la adecuación de terreno, es decir, dibujar 

el plano topográfico actual mostrando los metros a excavar y los perfiles de este 

cada 5metros, habiendo así un total de 20 perfiles. 

� Elaborar los diferentes alzados para la comprensión de la definición general del 

edificio: tuve que dibujar seis alzados donde se mostraba la propuesta a llevar a 

cabo. Para hacer los planos más atractivos añadí la vegetación con Photoshop. 

(Véase las imágenes de a continuación, 34,35,36,37,38 y 39) 

� Elaborar los diferentes alzados para la urbanización de los espacios exteriores: 

serían los mismos seis alzados ya dibujados para la comprensión general del 

edificio, pero esta vez a una escala mayor indicando mobiliario y cotas. 

� Elaborar los planos de mobiliario urbano: tuve que realizar los cuatro planos 

correspondientes a los juegos infantiles y zona fitness. 

35 

34 
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36 

37 

Planos BCQ. | 34. Sección Calle Cosme Mainé. | 35. Sección opuesta. | 36. Sección nueva plaza I. 
| 37. Sección nueva plaza II. | 38. Sección Calle Baix Penedès. | 39. Sección Calle Alfonso Mañé. 
(Realizados por Vanessa Díaz) 
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Al acabar mis tareas Jordi me pidió que le ayudara a: 

� Elaborar los planos de los diferentes sistemas envolventes, es decir, dibujar las 

cuatro fachadas para posteriormente indicar los materiales empleados. Así como 

dos de las secciones de forma más detallada. 

� Elaborar el plano de los cuatro alzados interiores del gimnasio en verdadera 

magnitud y actualizar los de los vestidores y cuartos de baño. 

� Ayudar a elaborar uno de los detalles de cerramientos. (Véase imágenes 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tiempo encima el equipo me pidió que hiciera un repaso de las diapositivas ya 

acabadas, así que me encargue de: 

� Repasar plano por plano mirando que se adecuará al índice establecido; 

actualizando así el plano de derribos, plantas generales, secciones, detalles e 

imágenes. 

� Igualar el formato de presentación en cuanto a textos, colores, cotas y escalas, 

además de insertar el mismo estilo de moscas para la comprensión de según qué 

planos. 

� Complementar algunos planos con texto explicativo. 

Planos BCQ. | 40. Sección Gimnasio. (Realizados por Jordi Sánchez y Vanessa Díaz) 
 
 

40 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  
 

Pág. 39 

 

Aparentemente mi papel en el proyecto del gimnasio de Calafell ya había acabado, pero 

María Taltavull, arquitecta con la cual nunca había trabajado, se estaba encargando de 

elaborar el presupuesto, no únicamente de este proyecto sino también de otros, por lo 

que necesitaba algo de ayuda. Así pues, ayude a: 

� Tomarlas mediciones tanto de pavimentos interiores como exteriores. 

� Tomarlas mediciones tanto de acabados interiores como exteriores. 

� Tomarlas mediciones tanto de los techos interiores como exteriores. 

� Tomar las mediciones de la envolvente exterior. 

� Calcular la cimentación. 

� Calcular la solera. 

� Calcular las cubiertas. 

� Calcular las divisorias interiores. 

� Calcular otros datos que necesitaba. 

 

F. Valoración. 

Sin duda ha sido el proyecto donde más he intervenido, además, teniendo la oportunidad 

de trabajar con tres de los cuatro arquitectos que forman la plantilla de BCQ, cada uno 

de ellos especializado en una cosa; arquitectura, paisajismo y urbanismo y presupuestos. 

Con Jordi Sánchez una vez más he aplicado mis conocimientos de construcción, 

elaborando planos de alzados, secciones y detalles. 

Con Mika Iitomi por primera vez he utilizado el Photoshop para complementar planos, 

como es el caso de los alzados, consiguiendo así un resultado mucho más llamativo. He 

aplicado lo estudiado en clase de levantamientos y replanteos, como por ejemplo para la 

elaboración del plano topográfico y de sus perfiles correspondientes. Además, he 

podido participar en el diseño de mobiliario urbano, asesorando que elementos colocar 

en el parque y en la zona fitness, informándome previamente en catálogos. 

Por último, con María Taltavull, he colaborado tomando las mediciones de los 

revestimientos, acabados, falsos techos, etc., calculando la cimentación, solera y 

divisorias interiores entre otras cosas y ayudándola a elaborar las partidas de obra, 

aplicando así lo estudiado en la clase de presupuestos y control de costes. 
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Estoy realmente satisfecha de haber podido colaborar en este proyecto, no únicamente 

por haber podido poner en práctica muchas de las cosas estudiadas a lo largo de la 

carrera, sino también porque he visto como poco a poco me voy convirtiendo en una 

profesional capacitada para realizar distintas tareas.56  

                                                           
5 Vid. Anexo III: Proyecto Pista Deportiva – Documentación gráfica.  
6 Vid. Anexo III: Proyecto Pista Deportiva – Presupuesto.  

41 

Galería Fotografías BCQ. | 42. Maqueta del gimnasio – Vista interior.  
43. Maqueta del gimnasio – Vista exterior. 
 

Galería Renders BCQ. | 41. Adaptación del gimnasio en el entorno existente. 
(Realizado por Mika Iitomi) 
 

43 42 
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3.3 PAISAJISMO Y URBANIZACIÓN. 

3.3.1 MÁS RAVETLLAT. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Identificación y objeto del proyecto. 

Proyecto: 

Proyecto de paisajismo y urbanismo. Mejora y recuperación del ámbito de Mas 

Ravetllat ubicado en el barrio del Guinardó, distrito de Horta – Guinardó. 

Objeto: 

Reconvertir los espacios exteriores de Mas Ravetllat en un nuevo espacio público de 

calidad y de referencia, incorporando criterios de urbanización que favorezcan tanto el 

aumento del verde y de la biodiversidad como la apropiación de espacios para vecinos y 

usuarios del parque, como por ejemplo la propia accesibilidad. 

� Emplazamiento: Ámbito de Mas Ravetllat. 

� Municipio: Barcelona, Comarca del Barcelonés. 

 

Jornet Llop Pastor Arquitectos. | 44. Anteproyecto de las actuaciones de mejora en el 
ámbito de Mas Ravetllat.  
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B. Agentes del proyecto. 

Promotor: 

Ayuntamiento de Barcelona.  

Arquitecto: 

BAENA CASAMOR arquitectos BCQ S.L.P, representado por Toni Casamor 

Maldonado. 

C. Descripción general de las premisas y condiciones del encargo. 

Los jardines del Doctor Pla y Armengol forman parte junto con el edificio del Instituto 

Ravetllat-Pla de lo que se conoce como Mas Ravetllat, una pieza conectora entre el 

parque de Els Tres Turons y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Esta isla verde ha sido recientemente cedida al Ayuntamiento de Barcelona, que tiene 

previsto poner al servicio del barrio convirtiendo el Instituto en un Museo del Mueble y 

recuperando los jardines. 

La apertura de Mas Ravetllat supondrá una oportunidad de conexión entre este espacio 

de grandes dimensiones y el barrio. Actualmente sólo cuenta con dos puertas, una de 

acceso al Instituto por la Avenida Virgen de Montserrat y la otra por la calle Cartagena 

para el acceso de vehículos.  

El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, ve la 

oportunidad, como pieza clave dentro del corredor Ciudadela-Collserola, de llevar a 

cabo las primeras acciones visibles para reforzar la biodiversidad de la ciudad.  

Así pues, el objetivo del trabajo es llevar a cabo la redacción de la revisión y 

actualización del Anteproyecto ya redactado, detallando y desarrollando cada una de las 

acciones previstas a realizar en el ámbito de Mas Ravetllat, para que posteriormente se 

puedan ejecutar de manera conjunta o por fases en función de las necesidades. El 

Anteproyecto a revisar es un documento redactado por el equipo Jornet Llop Pastor 

Arquitectos con fecha Julio de 2015.  
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En cuanto a las acciones a detallar, estas deberán permitir en primera instancia la 

apertura y la adecuación de los Jardines Doctor Pla y Armengol en el barrio y en la 

ciudad, tanto desde el punto de vista de las conexiones urbanas como las ecológicas. 

Se deberá llevar a cabo un conjunto de propuestas para reforzar la calidad de la ciudad y 

mejorar la de los ciudadanos, así como para aumentar la presencia del verde y la 

biodiversidad. Este nuevo espacio deberá ser un punto de referencia. 
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Google Imágenes | 45. Ámbito de Mas Ravetllat.  
Jornet Llop Pastor Arquitectos | 46.47.48 Fotografías del interior del ámbito. 
 

48 47 46 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  
 

Pág. 44 

 

 

 

 

D. Descripción de las tareas realizadas. 

Con la supervisión de Toni Casamor quedé bajo la responsabilidad de la redacción del 

proyecto de paisajismo y urbanismo del ámbito de Mas Ravetllat.  

Mi principal función era la redacción del sobre número 2 del concurso, un documento 

que como máximo debía tener 20 páginas y dónde se debía explicar la propuesta a llevar 

a cabo. Este documento estaba compuesto por: 

� Una breve memoria descriptiva del proyecto: donde expliqué los diferentes 

trabajos a realizar con tal de conseguir que el parque fuera una pieza más de la 

ciudad de Barcelona, un espacio que incrementará la actividad social de los 

vecinos y que fomentará las zonas verdes. 

� Identificación de los puntos críticos y propuestas: teniendo en cuenta el estado 

actual del parque tenía que identificar los puntos críticos y proponer mejoras. 

Los aspectos que quise destacar fueron principalmente: la permeabilidad de las 

trazas urbanas, los limites perimetrales y los espacios verdes, de actividades y de 

aparcamiento. La mejora y recuperación del parque se haría mediante la creación 

de un espacio más accesible y visible, creando nuevos accesos y cambiando el 

49 

Jornet Llop Pastor Arquitectos | 49.50.51.53.54 Jardines Doctor Pla y Armengol. 
52. Vegetación existente. | 55. Zona de aparcamiento actual. 
 

50 

52 

51 

53 54 55 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  
 

Pág. 45 

 

cerramiento actual de éste. También, quise hacer del parque un espacio que 

fomentará las zonas verdes, interviniendo lo mínimo posible en los bosques 

existentes y creando nuevos espacios de jardines y huertos urbanos, además de 

colocar refugios para animales y crear estanques para fomentar la biodiversidad. 

Quise incrementar la actividad del parque, equipándolo con un parque infantil, 

una zona fitness, aéreas de estada y lo más importante, zonas donde practicar 

deporte. Por último, pensé como mejorar las actuales zonas de aparcamiento sin 

que el parque se viera afectado. 

� Organización y metodología: para elaborar esta parte me base en uno de los 

ejemplos que me facilitó María Taltavull. Explique de manera resumida el 

personal haría falta para cada una de las fases del proyecto y como estas se 

redactarían. 

� Gestión ambiental: antes de empezar a redactar tuve que informarme sobre los 

materiales y sistemas sostenibles actuales aplicables para parques. Me centre en 

explicar:  

- Como conseguir una mayor eficiencia energética y ausencia de 

emisiones: mediante la utilización de hormigón foto-catalítico, paneles 

fotovoltaicos, elementos foto-reflectantes, pavimento fosforescente y la 

aplicación del sistema Led en la iluminación.  

- Como construir y minimizar el mantenimiento: mediante la utilización de 

materiales reciclados o provenientes del reciclado y llevando a cabo 

jardinería vertical.  

- Como optimizar el ciclo del agua: llevando a cabo un sistema de 

recogida de aguas pluviales para su reutilización.  

- Como introducir mecanismos inteligentes de gestión: mediante la 

utilización de detectores de presencia en las luces, paneles de 

información ciudadana, y aparcamientos y regulación del tránsito 

inteligente. 

- Como mejorar el sistema de recogida de residuos: aplicando un sistema 

neumático de recogida de basura. 

� Metodología en la determinación del coste: para este apartado adapte uno de los 

ejemplos prestados. 

 



TFG. Prácticum| BCQ. Arquitectura  
 

Pág. 46 

 

� Mejoras: expliqué cómo se podría desarrollar el proyecto consiguiendo facilitar 

su comprensión para todo tipo de público, a través de la utilización de 

programas como Revit Architecture, SketchUp y Rhinoceros, generando así 

imágenes Renders y vídeos. 

 

E. Valoración. 

En cuanto Toni Casamor me asignó el concurso sentí una gran responsabilidad, sabía 

que tenía que hacerlo lo mejor posible y demostrar que podía, que valía.  

En este proyecto estaba completamente sola, y para elaborarlo solo contaba con unos 

esbozos que Toni había hecho. Realmente no sabía por dónde empezar, ni tampoco muy 

bien que debía hacer. 

Por suerte, María Taltavull, que me vio algo perdida, me aconsejó de cómo hacerlo y 

me dejó un par de concursos realizados por ella para que me sirvieran como ejemplos. A 

partir de aquí, me puse a trabajar sin problema. 

Durante la elaboración del concurso me sentí motivada, pues me lo tomé como un reto. 

Diseñar como sería el parque de Mas Ravetllat me pareció divertido e interesante. Toni 

me dejó bastante libertad así que pude desarrollar mi creatividad.  

La idea general del nuevo parque la tenía en mente, distribuir las zonas verdes y las 

zonas de actividades me resulto fácil. Para redactar la parte de gestión ambiental tuve 

que leer bastante e informarme en distintas páginas webs sobre que materiales, 

elementos y sistemas aplicar para conseguir un parque sostenible. Por otra parte, para 

redactar la organización y metodología de trabajo, la metodología en la determinación 

del coste y las mejoras a llevar a cabo, me base en los ejemplos facilitados. 

Estoy contenta de haber sacado el trabajo adelante, pero no del resultado final. Si es 

cierto que era la primera vez que tenía bajo mi cargo la elaboración del Sobre número 2 

de un concurso, y que por ello debería estar orgullosa, pero, por falta tiempo no pude 

plasmar la idea que tenía en mente en los planos, y el resultado final del documento no 

me pareció nada especial, no era lo que esperaba. Aún así, fue grata experiencia. 7 

 
                                                           
7 Vid. Anexo IV: Proyecto Mas Ravetllat – Sobre Número 2.  
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3.4 OTROS 

3.4.1 SAM. Dubái. 

A. ¿Qué fue? 

SAM fue un concurso internacional privado que quedo bajo mi responsabilidad. El 

objetivo del proyecto era diseñar un edificio ubicado en Dubái compuesto por seis 

plantas y dividido en dos partes; el inmueble y el aparcamiento. La primera planta del 

inmueble estaría destinada al uso comercial, la segunda, la tercera y la cuarta a oficinas 

públicas y la quinta y la sexta a oficinas privadas para la empresa promotora.  

Partiendo de la idea general que la empresa promotora había realizado, se tenía que 

llevar a cabo una propuesta que tuviera unas características similares en cuanto a los 

elementos a colocar y las superficies útiles totales. 

Contaba con un total de 10 días para realizar el proyecto. 

B. ¿Qué tareas realicé? 

Para poder presentarse al concurso hacía falta elaborar cada uno de los planos 

correspondientes a las plantas, secciones y alzados, llevar a cabo los cálculos de las 

superficies útiles y construidas y realizar una comparación de los elementos a colocar, 

es decir, comparar con la propuesta inicial el número de tiendas, restaurantes y oficinas, 

entre otros espacios. Además, se debían realizar un seguido de planos en 3D de las 

plantas, para facilitar la comprensión del proyecto, y de diferentes propuestas de 

fachadas. Por otra parte, también hacía falta explicar el proyecto y una breve 

descripción de los materiales de acabados a emplear. 

Empecé por diseñar la planta baja, puesto que era la más compleja, pero Toni Casamor, 

que era quien vigilaba el trabajo que iba realizando, iba aportando sus ideas, por lo que 

tuve que rediseñarla una y otra vez. Con la planta baja ya acabada empecé a diseñar las 

otras cinco y a elaborar las secciones y los alzados, pero me vi obligada a convocar una 

reunión ya que sentía que el tiempo se me echaba encima y que no sería capaz de 

sacarlo yo sola hacía adelante. Manel Peribáñez, Jordi Sánchez y dos estudiantes más, 

Cecilia Duca y Weronika Frycz, se unieron al proyecto. 
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Finalmente yo me encargue de: 

� Elaborar el plano de emplazamiento y ubicación. 

� Diseñar y elaborar los planos correspondientes a las plantas, alzados y 

secciones: una vez realizados Manel Peribáñez les aplico Photoshop para 

obtener un resultado más realista.  

� Realizar los cálculos de las superficies útiles y construidas. 

� Realizar la tabla de comparación. 

� Elaborar las presentaciones de los planos. 

� Ayudar a elaborar los escritos pertinentes. 

� Ayudar en la búsqueda de materiales y texturas a aplicar. 

Mientras, el resto del equipo se encargaba de realizar todo lo relacionado con el 3D. 

C. Valoración. 

La segunda vez que tenía bajo mi responsabilidad un concurso, y además internacional. 

Cuando Toni Casamor me lo asigno me sentí más que motivada, intente dar lo mejor de 

mí y el resultado final fue asombroso, una lástima que no cuente con la documentación 

gráfica. 

Trabajar en este proyecto ha sido una grata experiencia. Empecé sola, organizando las 

diferentes tareas y diseñando como podría ser el edificio. Sentía que tenía muchísimo 

trabajo por delante, me estresaba y apenas descansaba para poder sacarlo. Por primera 

vez, quizás, sentí que era ser arquitecta. 

Pedí ayuda. Primero se incorporo Jordi Sánchez, que se encargo de elaborar las 

propuestas de fachadas en 3D y las diferentes vistas. Luego Manel Peribánez, que 

retoco mis planos con Photoshop para hacerlos más realistas. A continuación se 

incorporaron Cecilia Duca y Weronika Frycz que se encargaron de hacer unos 3D de la 

composición del edificio. Por último, Mika Iitomi, que me inicio al Photoshop 

enseñándome como mejorar la calidad de las imágenes. 

Es decir, empecé sola, pero a medida que pasaban los días mis compañeros se iban 

incorporando con tal de ayudarme y sacar el proyecto adelante. Sentir que formaba parte 

de un equipo, y sin duda, ha sido una de las mejores experiencias, además, el resultado 

final fue más que satisfactorio. 
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CONCLUSIONES Y VALORACIONES 

Conclusión y valoración personal: 

Para acabar, explicar que la realización de estas prácticas ha sido totalmente 

satisfactoria, debido a que se han cumplido los objetivos establecidos antes de iniciar mi 

estancia en la empresa. Veo necesario recordar que mi inquietud principal era la de 

realizar un trabajo final de grado tipo Prácticum que tuviese una importancia más allá de 

la académica, que me ayudará a dar un paso hacía el mundo laborar, aprendiendo como 

trabaja un despacho profesional y adquiriendo los conocimientos y la preparación 

necesaria para seguir formándome como futura arquitecta. 

Parte fundamental aprendida a base de realizar proyectos es la metodología de trabajo, 

se debe ser ágil y organizado. He trabajado tanto de manera individual como grupal y 

decir que, cuando se trata de un proyecto más laborioso no hay nada mejor que trabajar 

en equipo, con una buena coordinación el trabajo sale adelante.  

Todos los proyectos en los que he participado me han parecido interesantes. He 

disfrutado muchísimo en cada uno de ellos. Ataülf, el Aula K y la Pista Deportiva me 

han hecho ver lo importante que es tener en cuenta el más mínimo detalle. Cuando se 

trabaja en grupo hay que ser cuidadoso, el trabajo de uno depende del trabajo del otro, 

por eso, la organización y comunicación son dos aspectos fundamentales. SAM y Mas 

Ravetllat sin duda supusieron un reto para mí; no sabía cómo empezar, qué orden seguir 

ni cómo organizarme, pero gracias a la ayuda de mis compañeros saqué los concursos 

adelante.  

En cuanto a las herramientas de trabajo, he aprendido una nueva manera de utilizar el 

programa Auto CAD, mediante referencias externas y empleando nuevos comandos. 

Además, me he introducido al mundo del Photoshop para complementar los planos y 

obtener mejores resultados. Por otra parte, se me ofreció la posibilidad de trabajar en 3D 

utilizando los programas Rhinoceros y 3DMax, pero no es mi gran especialidad, no soy 

capaz de controlar el tiempo que tardo en dibujar y ya que contábamos con el tiempo 

justo para realizar cada proyecto, prefería hacer lo que mejor se me daba. Eso sí, queda 

pendiente aprender a utilizar dichos programas. 
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He tenido la oportunidad de aplicar lo aprendido en clase, aportando así lo mejor de mí 

en cada comento. He asistido a reuniones y he podido dar mi punto de vista y mi 

opinión en los pequeños problemas que han ido surgiendo. 

En cuanto a los arquitectos del despacho, he aprendido muchísimo de cada uno de ellos. 

Lo que más me ha impactado, por decirlo de alguna manera, era ver como David Baena 

y Toni Casamor dibujaban sus ideas en papel y luego el equipo las llevaba a cabo, 

retocándolas y adaptándolas para que fueran totalmente realistas. Jordi Sánchez, Manel 

Peribáñez, Mika Iitomi y María Taltavull desprenden profesionalidad, trabajar con ellos 

ha sido todo un placer. 

En definitiva, estoy contenta de haber tenido la oportunidad de formar parte de la 

plantilla de BCQ Arquitectura durante estos cuatro meses. Trabajar con profesionales 

me ha enseñado que se requiere constancia y dedicación, el mundo de la arquitectura es 

duro, y a veces hay que sacrificarse un poco. 

Sin duda, recomiendo a todos los estudiantes realizar este tipo de trabajo. Desde mi 

punto de vista, un Prácticum no es sólo hacer unas prácticas para luego documentarlas y 

exponerlas, es una manera de empezar a aplicar lo estudiado durante los cuatro años de 

carrera, de seguir formándote como profesional y lo más importante, de adquirir 

experiencia para dar un paso hacía el mundo laboral. 
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ANEXO I – Proyecto Ataülf. 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ANEXO II – Aula K 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ANEXO III – Pista Deportiva 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PRESUPUESTO 

 



PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR I URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE LA PISTA
DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 4 2016 002

Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 00 Treballs previs

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres. (P - 263)

0,59 395,250 233,20

TOTAL Titol 3 01.01.00 233,20

Obra 01 Pressupost 4 2016 002

Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 01 Moviment de terres, adequació del terreny

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 264)

3,56 176,480 628,27

2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fondària segons plànols, en terreny segons
estudi geotecnic, realitzada amb maquinaria adequada i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

8,04 32,636 262,39

3 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 10)

4,66 250,939 1.169,38

4 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

5,28 250,939 1.324,96

TOTAL Titol 3 01.01.01 3.385,00

Obra 01 Pressupost 4 2016 002

Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 01 Fonaments

EUR

PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR I URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE LA PISTA
DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL

PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 5 01 Sabates i riostres

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 16)

11,30 61,260 692,24

2 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 13)

89,53 33,973 3.041,60

3 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
15)

17,82 166,733 2.971,18

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,22 2.940,043 3.586,85

TOTAL Titol 5 01.01.02.01.01 10.291,87
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 01 Fonaments

Titol 5 02 Solera

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 54)

9,40 386,500 3.633,10

2 E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 considerant la partida completa executada.

Inclosa la neteja de les armadures a col·locar, les longituds dels
solapaments i esperes segons taules en plànols de projecte, els
estribats, fils ferros, barres de muntatge i separadors. S'assegurarà el
recobriment de les armadures en tots els elements estructurals amb
els cm indicats en plànols, necessaris per aconseguir una resistència
RF segons projecte.
(P - 64)

6,35 467,200 2.966,72

3 E93618B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm,
abocat amb mitjans adequats (P - 55)

18,20 386,500 7.034,30

TOTAL Titol 5 01.01.02.01.02 13.634,12
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 02 Estructura

Titol 5 01 Estructura HA

Titol 6 01 Forjat col·laborant

1 E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
considerant la partida completa executada a les alçades segons
plànols.

Inclosa la neteja de les armadures a col·locar, les longituds dels
solapaments i esperes segons taules en plànols de projecte, els

1,35 370,510 500,19
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estribats, fils ferros, barres de muntatge i separadors. S'assegurarà el
recobriment de les armadures en tots els elements estructurals amb
els cm indicats en plànols, necessaris per aconseguir una resistència
RF segons projecte.
(P - 22)

2 E4B9M688 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, considerant la partida completa
executada a les alçades segons plànols.

Inclosa la neteja de les armadures a col·locar, les longituds dels
solapaments i esperes segons taules en plànols de projecte, els
estribats, fils ferros, barres de muntatge i separadors. S'assegurarà el
recobriment de les armadures en tots els elements estructurals amb
els cm indicats en plànols, necessaris per aconseguir una resistència
RF segons projecte.
(P - 23)

3,31 93,800 310,48

3 E45918C3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, col·locat amb mitjans mecànics adequats considerant la
partida completa executada a les alçades segons plànols.

Inclòs l'additiu anticongelant en temps fred, el curat, vibrat intensiu i
vigilància del formigó, formació de juntes de formigonat, anivellació i
acabat superior, reg del suport abans del formigonat en cas necessari,
vigilància dels límits del formigonat i remolinat mecànic de la superfície
del formigó en cas de indicació de la DF. (P - 21)

109,26 6,769 739,58

TOTAL Titol 6 01.01.02.02.01.01 1.550,25

Obra 01 Pressupost 4 2016 002

Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 02 Estructura

Titol 5 02 Estructura acer

Titol 6 01 Pilars i bigues

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Inclou el desengrasat i granallat SA2,5 a taller, per una correcta
fixació de l'aplicació antioxidant, l'aplicació de dues capes de pintura
antioxidant que asseguri la no corrosió del perfil i las capes posteriors
de repàs desprès de les soldadures, així com la part proporcional dels
mitjans necessaris pel treball de realització de la partida completa.

Inclou la part proporcional de plaques, rigiditzadors, elements d'unió,
ancoratges, fixacions, formacions de juntes de dilatació amb colis i
realització de perforacions, retalls, mermes, despuntes i diferencies de
laminació.

Es consideren incloses totes les unions, plaques, juntes i elements
d'ancoratge (soldadures, perns, colissos etc...) necessaris, segons
plànols de projecte
(P - 19)

1,77 4.328,390 7.661,25

2 E443ZST3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura.

Inclou el desengrasat i granallat SA2,5 a taller, per una correcta
fixació de l'aplicació antioxidant, l'aplicació de dues capes de pintura
antioxidant que asseguri la no corrosió del perfil i las capes posteriors

1,74 16.436,160 28.598,92
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de repàs desprès de les soldadures, així com la part proporcional dels
mitjans necessaris pel treball de realització de la partida completa.

Inclou la part proporcional de plaques, rigiditzadors, elements d'unió,
ancoratges, fixacions, formacions de juntes de dilatació amb colis i
realització de perforacions, retalls, mermes, despuntes i diferencies de
laminació.

Es consideren incloses totes les unions, plaques, juntes i elements
d'ancoratge (soldadures, perns, colissos etc...) necessaris, segons
plànols de projecte
(P - 20)

3 E7D2ZST1 m2 Aïllament de gruix suficient per asolir la RF de projecte, amb morter
format per ciment i perlita amb vermiculita projectat sobre elements
lineals (P - 36)

14,14 376,004 5.316,70

TOTAL Titol 6 01.01.02.02.02.01 41.576,87
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 02 Estructura

Titol 5 02 Estructura acer

Titol 6 02 Forjat col·laborant

1 E4LMZST1 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
d'0.8 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima (P - 25)

28,42 77,800 2.211,08

TOTAL Titol 6 01.01.02.02.02.02 2.211,08
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 02 Estructura

Titol 5 03 Estructura fusta

Titol 6 01 Coberta

1 E43SZ5J0 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 146 mm gruix formada
per 5 de capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques; completament
col·locat a obra (P - 17)

114,34 368,000 42.077,12

TOTAL Titol 6 01.01.02.02.03.01 42.077,12

Obra 01 Pressupost 4 2016 002

Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 02 Estructura

Titol 5 03 Estructura fusta

Titol 6 02 Murs

EUR
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1 E43TZ360 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 72 mm gruix formada per 3
de capes de fusta encolades amb la disposició transversal de la fusta
en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou ferramenta,
col·locat amb fixacions mecàniques; completament col·locat a obra (P
- 18)

81,99 350,300 28.721,10

2 E612B51W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 28)

34,34 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.01.02.02.03.02 28.721,10
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Sistema estructural

Titol 4 02 Estructura

Titol 5 04 Estructura fabrica

1 E4E2ZST2 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat,,col·locat rebret de formigó HA-25 i armat amb
armadures B500S segons planos (P - 24)

61,90 29,400 1.819,86

TOTAL Titol 5 01.01.02.02.04 1.819,86
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 03 Sistema envolvent i acabats exteriors

Titol 4 01 Terres en contacte amb el terreny

1 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 32)

1,56 395,250 616,59

2 E7C2Z771 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN
13164, de 70 mm de gruix i resistència a compressió >= 700 kPa,
resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 33)

17,64 92,200 1.626,41

3 E7CN1831 m2 Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8
mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i
polietilè, escuma de polietilè i làmina d'alumini en una cara, col·locat
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 35)

13,50 395,250 5.335,88

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 7.578,88
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 03 Sistema envolvent i acabats exteriors

Titol 4 02 Façanes

1 17CDZ411 m2 Aïllament exterior sistema de panells extructurals de planxa de
poliestirè expandit ondulat EPS de 60 kPa de tensió a la compressió,
de 40mm de gruix, col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb
ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques, amb armadura de malla
galvanitzada de armadura principal Ø2.5c/20cm, secundaria
Ø2.5c/6,5cm i transversal Ø3c/83cm, adossada a la seva cara exterior
i capa de microformigó tipus ´´MK2´´ de 3cm de gruix, acabat amb
impermeabilització de poliuretà projectat tipus 'MasterSeal Roof 2103'
o equivalent, de 2,3mm de gruix, amb part proporcional d'angulars per
a protecció d'arestes d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament.

(P - 5)

79,86 401,732 32.082,32

2 17CDZ421 m2 Aïllament exterior sistema de panells extructurals de planxa de
poliestirè expandit ondulat EPS de 60 kPa de tensió a la compressió,
de 40mm de gruix, col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb
ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques, amb armadura de malla
galvanitzada de armadura principal Ø2.5c/20cm, secundaria
Ø2.5c/6,5cm i transversal Ø3c/83cm, adossada a la seva cara exterior
i capa de microformigó tipus ´´MK2´´ de 3cm de gruix, acabat pintat de
parament vertical exterior, amb pintura mineral al sol-silicat, amb una
capa de fons i dues d'acabat, amb part proporcional d'angulars per a
protecció d'arestes d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. (P - 7)

54,29 17,106 928,68

3 EAB7Z8AD u Porta opaca d'acer tipus janisol 2 ciegas de jansen o equivalent, acer
lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
200x280 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
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclosos ferratges
per penjar, manetes a una cara, pany i clau mestrejat, barra antipànic
tius PHA 2500 de DORMA o equivalent, maneta tipus 8350 FS o
equivalent, mecanisme de retenció tipus ITS 96 de DORMA o
equivalent amb selector d'obertura i tancament.Color a escollir per la
D.F. (P - 71)

618,52 1,000 618,52

4 EAB7Z6AC u Porta opaca d'acer tipus janisol 2 ciegas de jansen o equivalent, acer
lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x280
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
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclosos ferratges
per penjar, manetes a una cara, pany i clau mestrejat, barra antipànic
tius PHA 2500 de DORMA o equivalent, maneta tipus 8350 FS o
equivalent, mecanisme de retenció tipus ITS 96 de DORMA o
equivalent amb selector d'obertura i tancament.Color a escollir per la
D.F. (P - 70)

377,43 1,000 377,43

5 EAB3Z33C m2 Conjunt de tancament exterior de mides 750x285cm format per: 6
portes batents d'acer per pintar,82,5x245cm, formada per bastidors de
perfils tubulars d'acer revestits de xapa d'acer de 3mm de gruix en
ambdós cares, marc format per perfils d'acer tipus HIECAL PDS/28 o
equivalent, inclosa col·locació de premarcs d'acer galvanitzat de tipus
tubular, frontisses d'acer inoxidable, pany i clau mestrejada; parts fixes
de dimensions 7070x40cm, 45x245 i 45x273 d'acer per pintar,
formada per bastidors de perfils tubulars d'acer revestits de xapa
d'acer de 3mm de gruix en ambdós cares, marc foramt per per perfils
d'acer tipus HIECAL PDS/28 o equivalent; 2 portes d'emergència
opaques de fulla batent d'obertura exterior. Inclosos ferratges per
penjar, manetes a una cara, barra antipànic tius PHA 2500 de DORMA
o equivalent, maneta tipus 8350 FS o equivalent, mecanisme de

2.430,31 1,000 2.430,31
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retenció tipus ITS 96 de DORMA o equivalent amb selector d'obertura i
tancament. Tot el conjunt per pintar, color a escollir per la D.F., pintat
amb una capa de pintura antioxidant i dues d'acabat tipus Hamerite o
equivalent. (P - 66)

6 EAB3ZE9C m2 Fulla fixa d'acer lacat tipus janisol de jansen o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de mides variables, 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
(P - 68)

270,14 21,560 5.824,22

7 EAB3ZALC m2 Fusteria hibrida fusta-alumini COR-galicia amb trencament de pont
tèrmic Premium de CORTIZO o equivalent. Finestra fixa amb perfils
d'aliatge d'alumini 6063 i trectament tèrmic T-5 units a motllures de
fusta. Marc i fulla de profunditat 66.4mm i 85.3mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,5mm. Dimensions: variables. Fusteria hibrida
Alumini-Fusta amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U=
1,1W/m2K). DB HE 1: U = 1,10 W/m2K ? 2,70 (taula 2.3 clima D)
Permeabilitat a l'aire = Classe 4 (9 m3/hm2) ? 27 m3/hm2 (taula 2.3
clima D) D.Ecoeficiència: sud (reculada) = 0,22 - 0,35. DB HR:RAtr =
42dBA. Inclosos ferratges per penjar, manetes a una cara, pany i clau
mestrejat, barra antipànic tius PHA 2500 de DORMA o equivalent,
maneta tipus 8350 FS o equivalent, mecanisme de retenció tipus ITS
96 de DORMA o equivalent amb selector d'obertura i tancament.Color
a escollir per la D.F. (P - 67)

397,91 25,980 10.337,70

8 EAB3ZE9V m2 Fusteria alumini COR-60 CC16 amb trencament de pont tèrmic
Premium de CORTIZO o equivalent. Finestra fixa amb perfils d'aliatge
d'alumini 6063 i trectament tèrmic T-5. El gruix mitjà dels perfils
d'alumini és de 1,5mm. Dimensions: variables. Fusteria hibrida
Alumini-Fusta amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U=
1,1W/m2K). DB HE 1: U = 1,10 W/m2K ? 2,70 (taula 2.3 clima D)
Permeabilitat a l'aire = Classe 4 (9 m3/hm2) ? 27 m3/hm2 (taula 2.3
clima D)
D.Ecoeficiència: Fsud (reculada) = 0,22 - 0,35.
DB HR:RAtr = 42dBA
(P - 69)

278,08 6,720 1.868,70

9 EAB3Z10C u Conjunt de tancament exterior de mides totals 140x280cm, d'alumini
lacat format per: 1 finestra fixa de mides 149x70cm, finestra amb
mòduls basculants tipus Hervent o equivalent de 7 mòduls, de
140x210cm formats per lamel.les de vidre i perfilería d'alumini
extrusionat acabat lacat, vidre laminar de 4+4mm. Fusteria, lamel.les i
marcs intermitjos desmuntables. Comandament d'obertura
mecànica.Acabat lacat (color a definir por la d.f.). (P - 65)

730,08 2,000 1.460,16

10 E555Z212 u Claraboia trepitjable de vidre de 120x120cm VELUX CVP S06Q o
equivalent, de cúpula llisa per finestra a coberta plana elèctrica.
Inclosa cortina d'enfosquiment solar FSK gama premium de VELUX o
equivalent. Inclosos tots els accessoris per deixar la unitat d'obra
acabada i en funcionament: motor, comandament a distància, detector
de pluja, suport ZSCE0015 de 120x120cm, etc. Col·locació segons
indicacions del fabricant i la D.F. (P - 27)

1.623,79 4,000 6.495,16

11 EC1GE705 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna
incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 76)

95,94 28,280 2.713,18

12 EC1G2HA1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

124,16 25,980 3.225,68
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especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 75)

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 68.362,06
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 03 Sistema envolvent i acabats exteriors

Titol 4 03 Cobertes

1 17CDZ412 m2 Coberta. Aïllament exterior sistema de panells extructurals de planxa
de poliestirè expandit ondulat EPS de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 40mm de gruix, col·locades amb adhesiu acrílic
barrejat amb ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques, revestit
exteriorment amb armadura de malla adossada a la seva cara exteiror
i capa de microformigó tipus 'MK2' o equivalent, de 3cm de gruix,
acabat amb impermeabilització de poliuretà projectat tipus 'MasterSeal
Roof 2103' o equivalent, de 2,3mm de gruix, amb part proporcional
d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament. Inclòs p/p bandes de reforç amb membrana
impermeabilitzant i perfil xapa d'acer galvanitzat plegada per formació
de canals perimetrals i trobades verticals segons detalls del projecte,
segellats per la seva part superior; banda de reforç i cassoleta de
desguàs d'EPDM sifònica amb reixeta de protecció en encontre de
faldar amb desguàs de pluvials; banda de reforç i segellat de junts de
dilatació de l'edifici o del suport resistent de la coberta i junts de
coberta i sobreeixidors formats per gàrgoles per desaiguar
horitzontalment a l'exterior l'aigua acumulada per obturació de
baixants. (P - 6)

86,24 448,300 38.661,39

2 H152ZY01 m Linea de vida formada , Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements
de suport intermig (separació < 15 m) i tesat , amb suports d'acer
inoxidable 316 cada 200cm, ancorats al forjat de l'estructura. (P - 352)

52,15 40,000 2.086,00

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 40.747,39
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Titol 4 04 Acabats exteriors

1 F9G26448 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord
amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni
els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.m2 de superfície realment

117,34 2,080 244,07
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executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada
i acceptada expressament per la DF.Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P -
286)

2 F9F5A21C m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8
cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació
del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 282)

28,07 4,000 112,28

3 E511Z391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, marbre blanc, de 10 cm de gruix, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 26)

15,01 6,250 93,81

4 E9JEG300 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall, instal·lat encastat
al paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 57)

361,90 2,500 904,75

5 E84AV1V1 m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell bisellat, de 50 mm
d'amplària, 10 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista prelacat de
color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició vertical,
separades 150 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils
omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de
reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 44)

28,19 6,250 176,19

6 E8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 42)

36,61 2,000 73,22

7 E8MAZ050 m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer
negre pintat de 10 mm de gruix i 30cm d'amplària màsim, col.locada
amb fixacions mecàniques i segellat segons detalls i indicacions de la
D.F. Inclòs els nervis regiditzadors, trencaaigües i elements de fixació.
(P - 53)

126,71 13,500 1.710,59
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8 E86LZ020 m2 Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer, 6 mm
de gruix, treballat a taller, incloses Z soldades a les vores segons
detall D.F., fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils
d'acer galvanitzat. Inclou fixacions mecàniques ocultes i segellat
segons detalls i indicacions de la D.F. (P - 48)

75,27 4,400 331,19

9 E9U1Z2A5 m Sòcol de marbre blanc, preu alt, de 15 cm d'alçària i 3 cm de gruix,
col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 ( UNE-EN 13888). Col.locació alineada amb revestiment de
façana. Inclosa 'L' d'acer per relitzar la junta entre els dos materials.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent
a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària
<= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% (P - 61)

11,75 69,550 817,21

10 E83BZB8E m2 Revestiment amb llosa de marbre blanc, superfície acabada polida i
abrillantada, preu alt, de 50mm de gruix amb aresta rematada de
45cm d'amplària, peces de 50x100cm, col·locada amb adhesiu C3 TE
i rejuntat amb beurada CG2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 38)

173,67 25,900 4.498,05

11 E8986BN0 m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 51)

11,86 13,500 160,11

12 E8985BN0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 50)

10,64 4,400 46,82

13 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 52)

5,22 2,000 10,44

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 9.178,73
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Titol 3 04 Sistemes compatimentació i acabats interiors

Titol 4 01 Compartimentació vertical

1 E6528J4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de

53,16 28,600 1.520,38

EUR



PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR I URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE LA PISTA
DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL

PRESSUPOST Pàg.: 11

llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 29)

2 E652KJ4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 30)

48,57 24,350 1.182,68

3 E652KJ7B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 31)

57,09 12,300 702,21

4 E83E2RGB m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques,
una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 39)

36,27 62,300 2.259,62

5 E7C9R6C4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429
m2.K/W i revestiment de vel negre, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 34)

12,19 478,350 5.831,09
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6 EAB3ZALC m2 Fusteria hibrida fusta-alumini COR-galicia amb trencament de pont
tèrmic Premium de CORTIZO o equivalent. Finestra fixa amb perfils
d'aliatge d'alumini 6063 i trectament tèrmic T-5 units a motllures de
fusta. Marc i fulla de profunditat 66.4mm i 85.3mm. El gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,5mm. Dimensions: variables. Fusteria hibrida
Alumini-Fusta amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U=
1,1W/m2K). DB HE 1: U = 1,10 W/m2K ? 2,70 (taula 2.3 clima D)
Permeabilitat a l'aire = Classe 4 (9 m3/hm2) ? 27 m3/hm2 (taula 2.3
clima D) D.Ecoeficiència: sud (reculada) = 0,22 - 0,35. DB HR:RAtr =
42dBA. Inclosos ferratges per penjar, manetes a una cara, pany i clau
mestrejat, barra antipànic tius PHA 2500 de DORMA o equivalent,
maneta tipus 8350 FS o equivalent, mecanisme de retenció tipus ITS
96 de DORMA o equivalent amb selector d'obertura i tancament.Color
a escollir per la D.F. (P - 67)

397,91 5,880 2.339,71

7 EAB7Z6AC u Porta opaca d'acer tipus janisol 2 ciegas de jansen o equivalent, acer
lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x280
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
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclosos ferratges
per penjar, manetes a una cara, pany i clau mestrejat, barra antipànic
tius PHA 2500 de DORMA o equivalent, maneta tipus 8350 FS o
equivalent, mecanisme de retenció tipus ITS 96 de DORMA o
equivalent amb selector d'obertura i tancament.Color a escollir per la
D.F. (P - 70)

377,43 2,000 754,86

8 EAQDZ298 u Fulla batent per a porta interior, de 50 mm de gruix, 100 cm d'amplària
i 280 cm alçària , pintada amb esmalt poliuretà, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat,
de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (P - 72)

175,71 4,000 702,84

9 EAQDZ299 u Fulla batent per a porta interior, de 50 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 120 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària.
Revestiment a una cara format amb llistons de fusta de pi suec de
qualitat alta, secció de 90x22mm de gruix, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques segons detalls i indicacions de la D.F. Marc
ocult. Inclòs envernissat de fusta, al vernís intumescent amb 3 capes
d'acabat , amb la superfície setinada, l'altra pintada amb esmalt
poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat. Bs2d0. Inclos qualsevol treball i material
necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls
de projecte i indicacions de la D.F. (P - 73)

207,13 1,000 207,13

10 EAQVZ25E m2 Conjunt de fulles batents per a portes d'armari, de fusta pintada, de 35
mm de gruix, pintada amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 50/70 cm d'amplària i 300 i 40 cm
d'alçària. (P - 74)

77,06 20,160 1.553,53

11 EC1GE705 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna
incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 76)

95,94 5,880 564,13

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 17.618,18
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1 E8445260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 41)

34,05 16,200 551,61

2 E8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 42)

36,61 61,350 2.246,02

3 E83EHJ10 m2 Formació de calaix amb placa de guix laminat sobre parament
mitjançant mestres de planxa d'acer galvanitzat, 2 plaques tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 40)

64,35 12,500 804,38

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 3.602,01
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Sistemes compatimentació i acabats interiors

Titol 4 03 Acabats interiors

1 K9M2Z100 m2 Paviment tipus Pavitron de Pavindus o equivalent, gruix total de 7cm,
format per: revestiment enduridor hidràulic colorejat de 8-10mm de
gruix, aplicat en forma de morter amassat com a xapa hidratada, sobre
formigó fresc de 6cm de gruix per acabat monolític de paviments
industrials de tipus decoratiu. Enduridor constituït per ciments portland
d'alta resistència, carbonats alcalino-térreos de qualitat seleccionada i
granulometria contínua corregida, resines sintètiques sòlides,
pigments inorgànics estables, adhitius especials i fibres de polipropilè.
Acabat fratassat i allisat mecànics, polit amb diamant.  (P - 353)

33,00 20,500 676,50

2 K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 354) 8,85 20,500 181,43
3 E93AS116 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 70 mm de gruix, amb pasta

autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 56)

11,73 62,200 729,61
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4 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1
capa base i 1 capa d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 58)

27,97 62,200 1.739,73

5 E9QZZ53K m2 Base formada per doble panell a trencajunts d'aglomerat hidròfug de
19mm de gruix cadascun.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 60)

20,57 247,100 5.082,85

6 E9Q11417 m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm,
formades per llistonets encolats de 12x0,8x2 cm, amb sistema de
col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. (P - 59)

27,97 247,100 6.911,39

7 E9Z3A2C1 m2 Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de
poliuretà, prèvia capa de protector químic insecticida-fungicida per a
fusta (P - 63)

12,77 247,100 3.155,47

8 E9Z2B300 m2 Rebaixat i polit del paviment de fusta (P - 62) 4,29 247,100 1.060,06
9 E865ZCLB m2 Revestiment de paraments inclinats a 7,5 m d'alçària, com a màxim,

format amb llistons de fusta de pi suec de qualitat alta, secció de
90x22mm de gruix, treballat al taller, amb vel acústic a la cara no
vista, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta,
separat 50mm del paviment i coronat amb perfil 'L' d'acer galvanitzat
de 60mm. Inclòs envernissat de de fusta, al vernís intumescent amb 3
capes d'acabat , amb la superfície setinada, Bs2d0.. Inclos qualsevol
treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons detalls de projecte i indicacions de la D.F.
(P - 47)

99,44 232,600 23.129,74

10 E8451724 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb
melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons
UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al
foc B-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat
formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada
2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 43)

90,65 19,850 1.799,40

11 E8MAZ050 m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer
negre pintat de 10 mm de gruix i 30cm d'amplària màsim, col.locada
amb fixacions mecàniques i segellat segons detalls i indicacions de la
D.F. Inclòs els nervis regiditzadors, trencaaigües i elements de fixació.
(P - 53)

126,71 6,850 867,96

12 E86LZ020 m2 Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer, 6 mm
de gruix, treballat a taller, incloses Z soldades a les vores segons
detall D.F., fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils
d'acer galvanitzat. Inclou fixacions mecàniques ocultes i segellat
segons detalls i indicacions de la D.F. (P - 48)

75,27 11,750 884,42
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13 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 52)

5,22 23,300 121,63

14 E8261155 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu superior, de 46 a 75 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 37)

31,08 173,300 5.386,16

15 E8658CFA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16
mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al
taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 45)

32,05 56,300 1.804,42

16 E865ZCLA m2 Revestiment de paraments verticals 6 m d'alçària, com a màxim,
format amb llistons de fusta de pi suec de qualitat alta, secció de
90x22mm de gruix, treballat al taller, amb vel acústic a la cara no
vista, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta,
separat 50mm del paviment i coronat amb perfil 'L' d'acer galvanitzat
de 60mm. Inclòs envernissat de de fusta, al vernís intumescent amb 3
capes d'acabat , amb la superfície setinada, Bs2d0.. Inclos qualsevol
treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons detalls de projecte i indicacions de la D.F.
(P - 46)

87,58 245,750 21.522,79

17 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 49)

10,81 56,300 608,60

18 E8986BN0 m2 Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments

11,86 6,850 81,24
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que s'hagin embrutat. (P - 51)
19 E8985BN0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues

capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 50)

10,64 11,750 125,02

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 75.868,42
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Titol 3 05 Sistema condicionament, instal·lacions i serveis

Titol 4 01 SANEJAMENT

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P
- 77)

13,69 24,000 328,56

2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P
- 78)

14,47 49,000 709,03

3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(P - 79)

21,28 6,000 127,68

4 ED11Z003 m Tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40
mm, inclou accessòris, mitjans i medis auxiliars. Totalment instal.lat i
funcionant.
(P - 80)

6,23 0,000 0,00

5 ED11Z004 m Tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 50
mm, inclou accessòris, mitjans i medis auxiliars. Totalment instal.lat i
funcionant.
(P - 81)

7,02 15,000 105,30

6 ED11Z007 m Tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 110
mm, inclou accessòris, mitjans i medis auxiliars. Totalment instal.lat i
funcionant.
(P - 83)

8,55 0,000 0,00

7 ED11Z005 m Tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 110
mm, inclou accessòris, mitjans i medis auxiliars. Totalment instal.lat i
funcionant.
(P - 82)

13,82 0,000 0,00

8 ED15B571 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=75
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P -
85)

13,50 0,000 0,00

9 ED15B671 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=90
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P -
86)

15,99 36,000 575,64

10 ED15B771 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 87)

17,89 0,000 0,00

11 ED7FP70S m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=110 mm, de PN
6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en solera de 10
cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 94)

20,11 66,000 1.327,26

12 ED7FP80S m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=125 mm, de PN
6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en solera de 10
cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 95)

24,67 16,000 394,72
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13 ED7FPA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=200 mm, de PN
6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en solera de 10
cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 96)

43,38 20,000 867,60

14 ED51Z001 u Reixa inox per bunera sifonica de 100x100mm, col.locada fixacions
mecàniques (P - 92)

33,11 5,000 165,55

15 ED515110 u Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable AISI 304 i roseta perforada
d'acer inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de
40 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal (P - 91)

38,46 7,000 269,22

16 ED5HU003 m Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent
incorporada, de 8,2 cm de fondària, amb reixa d'acer inoxidable i
clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (P -
93)

91,13 6,000 546,78

17 ED11Z008 m Subministrament i col.locació de desaigue de condensats per
climatitzador o fan-coil, inclou 30m de canonada de PVC de D20mm
amb bomba de condensats.
Inclòs accessòris, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal.lat i
funcionant
(P - 84)

22,25 3,000 66,75

18 ED31Z004 u Registre sifònic per a instal.lació d'evacuació, amb tapa amb execució
per adaptar al paviment definit per la D.F. i embellidor, cèrcol format
per perfils L50.5. Amb 3 entredes de màx. de diàmetre 250 i una
sortida de diàmetre 250 mm, Inclou element interior per aconseguir
l'efecto sifò de l'arqueta. Inclou solera de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix. Parets de maó massis de 12 cm d'espessor i juntes de
mortor M-40 d'espessor 1 cm., enfoscat amb morter 1:3. Dimensions
interiors. 500x500 cm. Profunditat 1 metre. Instal.lat (P - 88)

455,03 3,000 1.365,09

19 ED35UA25 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 50x50 cm i 50 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 90)

49,66 1,000 49,66

20 PA0001S1 u Partida de connexió a instal.lació existent de sanejament.
Consisteix en la connexió per mitja de un tub de DN200, a la xarxa de
clavegueram existent en el carrer
S'inclou la part proporcional de, suports, medis i mitjants auxiliars.
segons projecte i directrius de la D.F.

(P - 355)

337,68 1,000 337,68

21 PA0001S2 u Partida de cata per a la localització de la instal.lació existent de
sanejament.
Consisteix en la localització de la iintal·lació existent de sanejament
amb una cata al terra o partet.
S'inclou la part proporcional de medis i mitjants auxiliars. segons
projecte i directrius de la D.F.

(P - 356)

84,42 1,000 84,42

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 7.320,94
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Capítol 01 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Sistema condicionament, instal·lacions i serveis

Titol 4 02 AIGUA SANITARIA

1 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 309)

3,28 70,000 229,60

2 EFB17452 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 127)

7,91 70,000 553,70
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3 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 89)

34,75 2,000 69,50

4 EN31Z006 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 209)

35,58 2,000 71,16

5 ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada (P - 227)

24,92 1,000 24,92

6 ENE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, de bronze i muntat roscat (P - 223)

37,02 1,000 37,02

7 EFB43357 m Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 12 mm de diàmetre nominal
exterior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (P - 128)

6,71 80,000 536,80

8 EFQ3F4M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 12 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 14 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
mig i col.locat superficialment (P - 142)

6,70 80,000 536,00

9 EFC9Z901 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
20 mm i espessor 2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 4 o equivalent.
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos
accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada (P - 138)

5,45 16,000 87,20

10 EFC9Z902 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
25 mm i espessor 2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 4 o equivalent.
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos
accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada (P - 139)

6,29 26,000 163,54

11 EFC9Z903 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
32 mm i espessor 3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 4 o equivalent.
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos
accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada (P - 140)

7,32 15,000 109,80

12 EFC9Z501 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
20 mm i espessor 2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca ABN model Polipropilé tipus ECO-SIS® CT
FASER o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.
Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos
accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada (P - 135)

8,32 28,000 232,96

13 EFC9Z502 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
25 mm i espessor 2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Faser serie 4 o equivalent. Inclòs

8,94 22,000 196,68
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Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà
d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca
Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra,
material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada
(P - 136)

14 EFC9Z503 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
32 mm i espessor 3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Faser serie 4 o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà
d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca
Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra,
material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada
(P - 137)

10,28 15,000 154,20

15 EN214427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 205)

22,04 20,000 440,80

16 EN31Z003 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 206)

14,71 6,000 88,26

17 EN31Z004 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 207)

18,08 4,000 72,32

18 EN31Z005 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 208)

23,98 7,000 167,86

19 EEU5U002 u Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65
mm, de 0 a 12°C, col.locat roscat (P - 115)

10,13 3,000 30,39

20 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 120)

66,99 3,000 200,97

21 EJAAZ004 u Subministramenti i col.locació de Acumulador-bescanviador per a
aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb un serpentí tubular,
fabricat amb acer al carboni vitrificat, aillat, amb un bescanviador, dos
boques d'inspecció i neteja, una superior i l'altra lateral. Protecció
catòdica instal.lada, amb ànode de magnesi i mesurador de càrrega
d'ànode al panell frontal model GX-500-M1 marca LAPESA o similar.
Inclòs accessòris i medis auxiliars. Totalment instal.lat i funcionant.
(P - 192)

1.805,28 2,000 3.610,56

22 ENF1Z003 u Subministrament i col.locació de vàlvula termostàtica mescladora per a
instal.lacions d'ACS, de 32 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per
manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura
presajustada, marca TOUR & ANDERSON model TA-MATIC 3400
rang d'ajust 30-45ºC o equivalent, muntada, inclòs accessòris

(P - 226)

498,06 3,000 1.494,18

23 XPAUU003 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) d'aigües
segons pressupost de companyia. S'inclou l'obra civil correspontent i
totes les despeses derivades de la connexió.
(P - 363)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 10.308,42
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Titol 5 03 QUADRES ELECTRICS

1 EG1PZ302 u Subministrament i col·locació de Conjunt de protecció i mesura del
tipus TMF1 per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V
de tensió per a una potència de 17.32 a 43.64kW, amb comptador
multi funció, transformadors d'intensitat 100/5 A, bases de tamany
DIN1, rellotge electrònic, verificació conjunta amb caixa modulars de
doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb
fusiblesi certificat de codi de barres, i tot tipus d'accessoris, col·locat
superficialment (P - 151)

1.252,19 1,000 1.252,19

2 EG11Z001 u Subministrament i col·locació de caixa de seccionament de
580x290x160mm, amb sortida a CGP per la part superior i sortida línia
de distribució part inferior, de poliester reforçat amb fibra de vidre de la
casa CAHORS ref.446,154 o equivalent de dimensions en mm
(U,V,X,Y) (200, 560, 277, 158), autoventil·lada per evitar
condensacions sense reduir el grau de protecció transitòria i
permanent, inclòs tot tipus d'accessoris, muntada superficialment i
provada. muntada superficialment (P - 144)

138,96 1,000 138,96

3 EG11U916 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de
450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm2 de secció,
inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada
superficialment (P - 143)

164,76 1,000 164,76

4 EG1PZ001 U Subministrament i col·locació de Quadre General Distribució segons
esquema elèctric unifilar i especificacions marca Schneider Electric o
equivalent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electrozincada, reforçat, en
muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre,
amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i
selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels
circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el
esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat
interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de
reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols,
esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.
(P - 149)

1.641,29 1,000 1.641,29

5 EG1PZ002 U Subministrament i col·locació de Quadre General Distribució Gimnàs
segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Schneider
Electric o equivalent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electrozincada,
reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Analitzador de xarxa
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

1.936,76 1,000 1.936,76
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Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i
selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels
circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el
esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat
interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de
reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols,
esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.
(P - 150)

TOTAL Titol 5 01.01.05.04.03 5.133,96
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Titol 4 04 ELECTRICITAT

Titol 5 04 CONDUCTORS I SAFATES

1 EGZZZ001 u Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb
polsador) Inclosos conductors i canalització a lluminària i a mecanisme
d'accionament o senseor de presència
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció
superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 177)

25,20 116,000 2.923,20

2 EGZZZ003 u Punt de llum emergència o kit d'emergencia. Inclosos conductors i
canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament i línia de control
des de telecomandament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K
(as+) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90),
protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 178)

15,58 18,000 280,44

3 EGZZZ004 u Alimentació a pressa de corrent simple/múltiple o dispositiu similar
Incloent cables i canalització a mecanisme.
Característiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVC rígid classe m1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i
dimensionament segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 179)

30,40 24,000 729,60

4 EGZZZ005 u Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina,
spa i totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb
arandeles Faston de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes,
desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb
aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions,
caixes de pas, i connexió al terra. Completament instal·lat. (P - 180)

29,02 4,000 116,08

5 EGZZZ007 u Alimentació elèctrica de bomba de recirculació. Inclosos conductors,
tub de protecció, caixa de derivació des del elements fins a la caixa de
derivació corresponent
Característiques:
able de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe

64,94 6,000 389,64
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M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament
Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 181)

6 EGZZZ008 u Subministrament i coloció d'alimentació electrica d'element terminal de
climatització com fancoil, inductor, ventilador, Caixa de caudal variable
o climatitzador.
Característiques:
Derivació a punt de comsum de climatització: cable de coure de
07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 182)

28,29 1,000 28,29

7 EGZZZ009 u Punt de interruptor (simple, commutat, doble conmutat) Inclosos
conductors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K
(as+) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90),
protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat.
(P - 183)

28,29 9,000 254,61

8 EG313206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 159)

1,07 90,000 96,30

9 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
(P - 164)

2,40 140,000 336,00

10 EG315306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de
secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 161)

1,60 25,000 40,00

11 EG31J406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, col.locat en tub
(P - 165)

4,26 25,000 106,50

12 EG31J506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub
(P - 166)

6,92 30,000 207,60

13 EG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en
tub (P - 167)

15,56 170,000 2.645,20

14 EG2D2502 m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala
estàndard, de 200 mm d'amplària, muntada superficialment (P - 158)

12,78 30,000 383,40

15 EG22H515 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 154)

1,15 60,000 69,00

16 EG22H715 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 155)

1,29 125,000 161,25

17 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció normal, encastada (P - 145)

5,03 25,000 125,75

18 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció normal, encastada (P - 147)

15,68 8,000 125,44

19 EG15Z001 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada encastada
(P - 148)

21,04 12,000 252,48
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20 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 311)

3,45 120,000 414,00

21 FDGZZ001 m Banda contínua de PVC rigit de color, de 30 cm d'amplària, col.locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada de instal·lació
electrica, per a malla senyalitzadora (P - 295)

0,58 120,000 69,60

TOTAL Titol 5 01.01.05.04.04 9.754,38
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1 EG63Z001 u Subministrament i col·locació de presa de corrent bipolar tipo Schuko
(2P+T) amb tapa, de tipus universal, per a càrregues fins a 16A i 250
V de tensió d'alimentació, preu alt ref. MTN277000 serie Elegance +
ref. MTN218360 de Schneider, encastat. Posició i color del mecanisme
i marc a definir per la D.F. Inclou marc, caixa i connexionat elèctric.
Muntat i funcionant.
(P - 173)

11,82 28,000 330,96

2 EG63Z101 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(pP+N+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 174)

20,17 2,000 40,34

3 EG62Z005 u Subministrament i col·locació de interruptor unipolar, de tipus
universal, per a càrregues fins a 16A i 230 V de tensió d'alimentació,
preu alt ref. MTN324100 serie Elegance + ref. MTN4333360 de
Schneider, encastat. Posició i color del mecanisme i marc a definir per
la D.F. Inclou marc, caixa i connexionat elèctric. Muntat i funcionant. (P
- 172)

12,99 11,000 142,89

4 EG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 170)

12,21 2,000 24,42

5 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb
un abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment a la paret (P -
197)

40,49 12,000 485,88

6 EG63Z102 u Subministrament i colocació de punt de treball format per 3 endolls de
servei normal de color blnc i una presa doble de veu i dades categoria
6a. Instalat en canal perimetral en pared.
(P - 175)

54,41 4,000 217,64

TOTAL Titol 5 01.01.05.04.05 1.242,13
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Titol 5 06 POSTA A TERRA

1 EGZZZ005 u Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina,
spa i totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb
arandeles Faston de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes,
desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb
aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions,
caixes de pas, i connexió al terra. Completament instal·lat. (P - 180)

29,02 4,000 116,08
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2 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 168)

12,69 160,000 2.030,40

3 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 176)

24,77 7,000 173,39

TOTAL Titol 5 01.01.05.04.06 2.319,87
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1 PPAUZ201 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de legalització
electrica de la intal·lació electrica. Inclós vistat i tramitació de
documentació. Inclou coordinació amb la empresa que realitzi la
legalització general del edifici Totalment finalitzada i aprovada. (P -
361)

1.800,00 1,000 1.800,00

2 XPAUU008 u Partida alçada a justificar segons pressupost de l'execució de
l'escomesa elèctrica del quadre d’enllumenat. Aquesta partida inclou:
- Tramitació de la sol·licitud a Companyia
- Memòria tècnica en cas necessari per a la contractació de
l'escomesa elèctrica.
- Treballs d’obra civil per l’escomesa. Inclosos material, medis i
mitjans auxiliars
- Treballs d’instal·lacions per l’escomesa. Inclosos material,
medis i mitjans auxiliars
Queden inclosos els costos de contractació amb la Companyia.
L’escomesa ha de quedar legalitzada, provada connectada i
funcionant. (P - 364)

1.000,00 1,000 1.000,00

3 XPAXZ001 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de
retirada de la línia electrica d'alimentació dels vestidors existents.
Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un
abocador / deixalleria autoritzats. (P - 367)

253,26 0,000 0,00

4 XPAUU108 u Partida de adaptació segons revisió de entitat de control, propietat i/o
DF del quadre dels vestidors. Inclou proteccions deiferencial i
magnetotèrmica, posta a terra, retulació, etc. Adaptat al reglament de
BT en vigor. Incluo les probes necessaries per a la posta en marxa i
posterior legalització. (P - 365)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 5 01.01.05.04.07 4.300,00
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1 EH13Z003 u Subministrament i col.locació de lluminaria per tira continua, Serie
s-strip72 de zumtobel o equivalent, realitzada amb cos d'acer pintat
blanc, difusor metacrilat prismatic. Per led de 73w Inclos.

Model: AU FS-003-003 F-STRIP72 73w

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament.
Inclou fluorescents. Totalment instal·lada i funcionant.

127,35 16,000 2.037,60
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(P - 186)
2 EH32Z501 u Subministrament i col·locació de Aplic de paret sobre mirall de bany.

Marca Thorn o equivalent.

Model: Mandi 1x14W T16 L830 CLII GRY
Óptica: Policarbonat
Chasis: Alumini extrusionat
Làmpada: Fluorescent 1 / 24 W
Gradu de protecció: IP 55.

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament.
Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada i funcionant

(P - 187)

60,61 2,000 121,22

3 EH13Z001 u Subministrament i col·locació de llumenera decorativa LED i regulable
per mitja de DALI de 1980lm, realitzada en alumini,cos i optica de
policarbonat IP40 dimensions de 1254x45x64mm d'alçada.
model SLOIN slim LED2000-840 LDE L1254 PCO o equivalent de
zumtobel
Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre (P - 184)

188,89 66,000 12.466,74

4 EH13Z002 u Subministrament i col·locació de lumenera decorativa LED per
empotrar al sostre, de 14w temperatura neutra de 4000K, de diamtre
de 192mm per 95mm d'alçada, cos d'alumini, pes de 0.64kg.
model CREDOS E1501/14W led940 WH o equivalent de zumtobel
Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre (P - 185)

80,20 18,000 1.443,60

5 EHA1E3N9 u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 58
W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat,
muntada suspesa (P - 190)

47,06 10,000 470,60

6 EHB1Z101 u Llum estanc amb difusor de cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 18
W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-65 i muntat
superficialment al sostre (P - 191)

79,91 4,000 319,64

TOTAL Titol 5 01.01.05.05.08 16.859,40
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1 EH61Z001 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular, marca DAISALUX
model Nova N11S o equivalent, d'11W de potencia (P - 188)

76,39 10,000 763,90

2 EH61Z002 u Subministrament i colocació de kit d'emergencia per a lluminaria LED,
zemper o equivalent amb sistema autotest.
totalment instal·lat i en funcionament. (P - 189)

164,35 8,000 1.314,80

TOTAL Titol 5 01.01.05.05.09 2.078,70
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1 EEH3Z102 u Subministrament i col·locació de Refredadora de condensació per
aigua. Amb certificació Eurovent serie WRL 101XH T o similar de
Aermec, amb compresor tipus scroll de alt rendiment de refrigerant
R-410A. Bescanviadors de plaques d'alta eficiencia. Amb recuperació
total 1mod. TWRL101 o equivalent
S'inclou unaTarjeta Modbus para bombas de calor de la serie WRL

Model: WRL101XH T
Compressor / Circuits / parcialització: MultiScroll  2
Gas refrigerant: R-410A
Potència evaporador (12-7ºC) (kW): 27.5kw, (7-12ºC circuit
aplicació, 30-35ºC circuit exterior)
Potencia condensador (55-50ºC) (kW): 29.8kw, (60-55ºC
circuit aplicació,  10-5ºC circuit exterior)
SCOP: 4.58

Inclou desguàs, antivibradors, accessoris, bancada, transport fins
obra, col·locació amb grua a la bancada, alimentació i connexió
elèctrica fins quadre. Totalment instal·lada i funcionant.

(P - 100)

7.454,42 1,000 7.454,42

2 ENL2Z212 u Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules
de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i
dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons
especificacions. Marca Wilo o equivalent.

Model: IP-E 32/125-1.1/2
Tipus: Rotor sec
Cabal calculat. (m3/h): 5.6
Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12
Motor elèctric: Trifàsic amb variador de
freqüència
Potència elèctrica (kW): 1.1
Diàmetre connexió DN
(mm): 32

Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins
quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.

(P - 229)

1.631,89 2,000 3.263,78

3 ENL2Z213 u Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules
de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i
dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons
especificacions. Marca Wilo o equivalent.

Model: IP-E 32/105-0.75/2
Tipus: Rotor sec
Cabal calculat. (m3/h): 4.8
Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12
Motor elèctric: 0.75
Diàmetre connexió DN
(mm): 32

Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins
quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.

(P - 230)

1.505,69 1,000 1.505,69

4 ENL1Z108 u Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor
inundat per a instal.lacions de clima i de retorn d'aigua calenta
sanitària, Marca Wilo o equivalent.

Model: Wilo-Star-Z-25/6
Alimentació: monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.): 1,6 m3/h
Alt impulsió (aprox.): 4 mca

409,24 1,000 409,24
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Dia. connex. (DN) 20mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport /
bancada, antivibratoris, elements i medis auxiliars. Instal·ladas i
funcionant. (P - 228)

5 ENZL5210 u Maniguet elàstic roscat, d'3/4' de diametre nominal, pressió nominal 10
bar (P - 231)

26,22 2,000 52,44

6 ENZL9227 u Maniguet elàstic amb brides, de 50 mm de diametre nominal, pressió
nominal 10 bar, instal.lat (P - 232)

54,12 2,000 108,24

7 ENZLA227 u Maniguet elàstic amb brides, de 65 mm de diametre nominal, pressió
nominal 10 bar, instal.lat (P - 233)

58,15 4,000 232,60

8 EN8393E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada
superficialment (P - 216)

61,72 1,000 61,72

9 EN83A3E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 60 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada
superficialment (P - 218)

94,90 4,000 379,60

10 EN924427 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt embridada, de diàmetre
nominal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 219)

210,91 3,000 632,73

11 EEU57555 u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 114)

23,30 26,000 605,80

12 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 112)

15,93 6,000 95,58

13 EEUEZ002 u Subministrament de Dipòsit interacumulador de 500 l de capacitat, de
planxa d'acer vitrificat, per una presió maxima de 8bar col.locat en
posició vertical i connectat. Diamtre de 770 i alçada de 1690 (P - 118)

648,81 2,000 1.297,62

14 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat (P - 113)

377,44 3,000 1.132,32

15 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 116)

14,57 20,000 291,40

16 EEUEZ001 u Dipòsit d'inèrcia de 150 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat
amb aïllament de poliuretà i recobriment exterior d'alumini, col·locat en
posició vertical i connectat (P - 117)

231,44 2,000 462,88

17 EN31Z003 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 206)

14,71 2,000 29,42

18 EN31Z005 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 208)

23,98 4,000 95,92

19 EN31Z006 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 209)

35,58 20,000 711,60

20 EN31Z007 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 210)

49,88 8,000 399,04

21 EN31Z008 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 63mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 211)

84,37 14,000 1.181,18

22 EN83A3E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C,
cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 217)

94,90 6,000 569,40

23 ENC1U030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR &
ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada (P - 220)

48,07 1,000 48,07

24 ENC1U040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i
Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca

68,50 1,000 68,50
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TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada (P
- 221)

25 ENC1U060 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca
TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada (P
- 222)

127,72 1,000 127,72

26 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat (P - 224)

77,07 1,000 77,07

27 ENE2A300 u Filtre colador de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat (P - 225)

90,26 2,000 180,52

28 EFC9Z360 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
20 mm i espessor 2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca NIRON CLIMA SDR11/serie 5 o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà
d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca
Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra,
material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada (P - 129)

27,05 30,000 811,50

29 EFC9Z362 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
32 mm i espessor 2.9 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca NIRON CLIMA SDR11/serie 5 o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà
d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca
Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra,
material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada (P - 130)

28,63 10,000 286,30

30 EFC9Z363 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
40 mm i espessor 3.7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca NIRON CLIMA SDR11/serie 5 o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà
d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca
Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra,
material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada (P - 131)

30,47 280,000 8.531,60

31 EFC9Z364 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
50mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com,
suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres assessories.
Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions del fabricant.
Marca NIRON CLIMA SDR11/serie 5 o equivalent. Inclòs Aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar
i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada (P - 132)

32,94 10,000 329,40

32 EFC9Z365 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
63 mm i espessor 5.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca NIRON CLIMA SDR11/serie 5 o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà
d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca
Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra,
material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada (P - 133)

36,85 70,000 2.579,50
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33 EFC9Z366 m Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre
75 mm i espessor 6.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els
elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i
altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions
del fabricant. Marca NIRON CLIMA SDR11/serie 5 o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment. Inclosos accessoris, mà
d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca
Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra,
material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada (P - 134)

40,43 6,000 242,58

34 EJM1Z001 u Subministrament i col·locació de Comptador d'energia ultrasonic per
calor i fred, amb targeta comunicacions M-bus. per un caudal maxim
de 6m3/h. Multical 402 o equivalent de Kamstrup
Instal.lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material (P -
194)

589,21 2,000 1.178,42

35 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal (P - 193)

206,31 2,000 412,62

36 ENF1Z003 u Subministrament i col.locació de vàlvula termostàtica mescladora per a
instal.lacions d'ACS, de 32 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per
manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura
presajustada, marca TOUR & ANDERSON model TA-MATIC 3400
rang d'ajust 30-45ºC o equivalent, muntada, inclòs accessòris

(P - 226)

498,06 1,000 498,06

37 EN81Z003 u Suministramnet i col·locació de desconector hidraulic de 3/4´´ roscat,
amb filtre, triple seguretat i valvula de descarrega de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 215)

95,24 2,000 190,48

38 XPAUZ002 u Partida per a la legalització instal·lació de climatització, inclou visats i
taxes derivades. També inclou la tramitació dabant del departament
d'indústria i les inspeccions de les ECA (P - 366)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Titol 5 01.01.05.06.10 37.784,96
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1 EEJBZ305 u Subministrament i col.locació de unitat de tractament d'aire de 2 tubs
marca AIRLAN sèrie FMA , construïda amb perfileria d'alumini i panells
sandvitx amb 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica
per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran
resistència mecànica , excel · lent estanquitat i atractiu disseny ,
exempta de cargols exterior composta per xapa exterior lacada en
blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix , no decolorable i
certificat comportament en ambients agressius , poliuretà interior de 43
kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs , galvanitzat Zincat interior ,
safates de condensats de alumini , Motor sobredimensionat un 20 %
sobre el punt de treball requerit , tren de ventilació muntat sobre
suports antivibratoris i embocat mitjançant junt antivibratòria , bancada
pròpia , portes amb frontisses , manetes d'obertura ràpida i la
classificació segons la EN1886 : Resistència mecànica : 2A , Fuites
d'aire a -400 Pa : B; Fuites d'aire a -700 Pa : B ; Bypass de filtres F9 ;
Transmissivitat tèrmica : T3 ; Pont tèrmic : TB3 i la atenuació acústica
de la consola per banda d'octava : 11/12/13/13/15/33/38 . Execució
exterior. Marca AIRLAN o equivalent,

Model FMA 060. Incorpora:
· Caudal Impulsión: 4.520m3/h (250 Pa Presión Disponible)
· Caudal Retorno: 4.520m3/h (250 Pa Presión Disponible)

4.086,03 1,000 4.086,03

EUR

PROJECTE EXECUTIU DEL GIMNÀS, VESTIDOR I URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE LA PISTA
DEL CASTELL DE LA SANTA CREU, A CALAFELL

PRESSUPOST Pàg.: 30

· Batería frío: 28.4 kW (5 filas) (Aire: 28,0 ºC, 55,7% Agua: 7 -
12 ºC)
· Recuperador TE AL 07 N v16 c 1 K tr de 4.520 m3/h con
rendimiento del 55% y 93 Pa de pérdida de
· carga
· Compuertas de ent. de aire y expulsión dimensionadas para el
100% de caudal
· Posibilidad de hacer free cooling del 100% del aire
· Ejecución Interior
· Filtros F6 en retorno y entrada aire exterior. Filtro final F8 plissé
· Ventiladores plug fan con tomas de presión montadas
· Panel sándwich de 50 mm
· Regulación completa y cuadro de fuerza integrado para FMA
060
· La regulación completa en cada climatizador incluye:
· Cuadro de control completo montado y comprobado en fábrica
· Programación de regulación según listado de puntos
· Cuadro de fuerza completo montado y comprobado en fábrica
· Puesta en marcha en obra (el operario se desplazará 1 día a obra)

Inclosos connexionat elèctric estructura de suputació amb sistema
antivibratori, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de dues vies, vàlvula
d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió i 10
metres de tub de desaigüe amb sifò. Totalment instal·lat segons
especificacions de materials.

(P - 102)
2 EEJBZ306 u Subministrament i col.locació de unitat de tractament d'aire de 2 tubs

marca AIRLAN sèrie FMA , construïda amb perfileria d'alumini i panells
sandvitx amb 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica
per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran
resistència mecànica , excel · lent estanquitat i atractiu disseny ,
exempta de cargols exterior composta per xapa exterior lacada en
blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix , no decolorable i
certificat comportament en ambients agressius , poliuretà interior de 43
kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs , galvanitzat Zincat interior ,
safates de condensats de alumini , Motor sobredimensionat un 20 %
sobre el punt de treball requerit , tren de ventilació muntat sobre
suports antivibratoris i embocat mitjançant junt antivibratòria , bancada
pròpia , portes amb frontisses , manetes d'obertura ràpida i la
classificació segons la EN1886 : Resistència mecànica : 2A , Fuites
d'aire a -400 Pa : B; Fuites d'aire a -700 Pa : B ; Bypass de filtres F9 ;
Transmissivitat tèrmica : T3 ; Pont tèrmic : TB3 i la atenuació acústica
de la consola per banda d'octava : 11/12/13/13/15/33/38 . Execució
exterior. Marca AIRLAN o equivalent,

Model FMA 021. Incorpora:
· Caudal Impulsión: 900m3/h (250 Pa Presión Disponible)
· Caudal Retorno: 900m3/h (250 Pa Presión Disponible)
· Batería frío: 10 kW (5 filas) (Aire: 28,0 ºC, 55,7% Agua: 7 - 12
ºC)
· Recuperador TE AL 07 N v16 c 1 K tr de 4.520 m3/h con
rendimiento del 55% y 93 Pa de pérdida de
· carga
· Compuertas de ent. de aire y expulsión dimensionadas para el
100% de caudal
· Posibilidad de hacer free cooling del 100% del aire
· Ejecución Interior
· Filtros F6 en retorno y entrada aire exterior. Filtro final F8 plissé
· Ventiladores plug fan con tomas de presión montadas
· Panel sándwich de 50 mm
· Regulación completa y cuadro de fuerza integrado para FMA
021
· La regulación completa en cada climatizador incluye:
· Cuadro de control completo montado y comprobado en fábrica
· Programación de regulación según listado de puntos
· Cuadro de fuerza completo montado y comprobado en fábrica
· Puesta en marcha en obra (el operario se desplazará 1 día a obra)

2.336,10 1,000 2.336,10
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Inclosos connexionat elèctric estructura de suputació amb sistema
antivibratori, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de dues vies, vàlvula
d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió i 10
metres de tub de desaigüe amb sifò. Totalment instal·lat segons
especificacions de materials.

(P - 103)
3 EEJ11322 u Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada

blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 2,0 kW de potència frigorífica màxima
i 2,3 kW de potència calorífica màxima, de 40 W de potència elèctrica
total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat
ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat
superficialment al sostre (P - 101)

535,34 1,000 535,34

4 EE51Z001 m2 Sumbinistrament, formació i col.locació de conducte autoportant per a
la distribució d'aire climatitzat basat en el sistema Climaver Metall de
Isover o similar, amb un gruix de 25mm apte per conduccions interiors
de aire calent i fred, executat amb el panell Climaver Neto de llana de
vidre d'alta densitat revestit per exterior amb un complex quàdruple
format per làmina d'alumini vist, reforç de malla de vidre, kraftt i vel de
vidre, per l'interior incorpora teixit NET de vidre negre fins i tot revestint
el seu ´´cant mascle´´, amb incorporació de perfil Perfiver ´´L´´
rigiditzats d'alumini en arestes longitudinals del conducte, evitant el
contacte de l'aire i raspalls de neteja amb la llana de vidre en zones de
talls i per mateix motiu instal lació del Perfiver H en registres, aporta
alts rendiments tèrmics i acústics, reacció al foc Euroclasse B-s1, d0
(la millor per a conductes autoportants), i / pp de tall, execució, colzes i
derivacions segellant les seves unions amb cola Climaver,
embocadures, elements de fixació, segellat de trams amb cinta
Climaver d'alumini, mitjans auxiliars i costos indirectes, totalment instal
lat segons normes UNE i NTE-ICI-22, inclou Cinta d'alumini de 50
micres d'espessor i 63 mm d'ample amb addesiu a base de resines
acríliques, Perfil d'alumini extrusionat. Perfil d'alumini extrusionat, amb
espessor aproximat de 1,1 mm. Inclou accessòris i mitjans auxiliars,
totalemnt instal.lat i funcionant.
(P - 99)

18,54 161,906 3.001,74

5 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials (P - 97)

17,26 10,000 172,60

6 EE42R412 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials (P - 98)

18,10 30,000 543,00

7 EEMX0101 u Subministrament i col·locació de Ventilacidor en linea amb
temporitzador . Marca S&P o equivalent.

Model: TD 350/125
Motor: helicocentífug
Cabal (m3/h): 150
Pressió disponible (Pa): 120
Nivell sonor màxim: 33 (a 1,5 metre)

Inclosos estructura de suportació amb sistema antivibratori, materials i
medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lat segons
especificacions de materials.
(P - 111)

198,00 2,000 396,00

8 EEK1Z004 u Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Marca Trox o
equivalent.

Model: AH-AG
Altura (mm): 75
Longitud (mm): 7*1025

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars,
i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

(P - 105)

315,14 1,000 315,14
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9 EEK1Z009 u Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada
amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana.
Inclou les peces encessaries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o
equivalent.

Model: AH-AG
Altura (mm): 125
Longitud (mm): 625

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars,
i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

(P - 107)

62,41 4,000 249,64

10 EEK1Z003 u Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Marca Trox o
equivalent.

Model: AH-AG
Altura (mm): 225
Longitud (mm): 1025

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars,
i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

(P - 104)

77,87 2,000 155,74

11 EEK1Z005 u Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Marca Trox o
equivalent.

Model: AH-AG
Altura (mm): 75
Longitud (mm): 7*1025

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars,
i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

(P - 106)

397,60 1,000 397,60

12 EEKEZ001 u Subministrament i col·locació de tobera d'alta inducció per la
climatització de grans superficies, fabricada en alumini lacat, de color
a definir en obra.
marca schako o equivalent model WDA-K-200
Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 109)

87,12 8,000 696,96

13 EEK1Z902 u Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb d'acer galvanitzat i imprimat
segons Ral a definir. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o
plana. Inclou conducte i les peces encessaries per adaptar-se al
conducte. Marca Trox o equivalent.

Model: Z-LVS 125 G1
Diàmetre (mm): 100

(P - 108)

22,74 2,000 45,48

14 EEKNZ003 u Reixeta d'impulsió o retorn per intemperie fabircada amb d'acer
galvanitzat i imprimat segons Ral a definir. Inclou tela metàl·laca de 20
x 20 mm. Marca Trox o equivalent.

Model: AWG
Altura (mm): 495
Longitud (mm): 1585

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars,
i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

(P - 110)

201,97 2,000 403,94

TOTAL Titol 5 01.01.05.06.11 13.335,31
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Titol 4 06 CLIMATITZACIO

Titol 5 12 POUS I GEOTERMIA

1 EEZZ0001 m Execució de perforacions de pous per la geotèrmia de 160 mm de
diàmetre. Instal·lació interior de 2 llaços amb tub de polietilè de
densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de
pressió nominal, segons UNE 53131 fins a 3 metres del fons del pou
aproximadament amb una connexió inferior per tancar el llaç. Inlcou el
plenta de la instal·lació amb el % de anticongelant corresponent. Les
canonades i les connexions ha de estar provades hidràulicament
abans del emplenat del pou segons UNE 100 151 a una pressió de 2
bars durant 2 hores de temps. El emplenat del pou és amb graves o
material de triturat procedent de reciclatge.
S’inclou tots el material i medis auxiliars per fer el pous. També està
inclòs el cost total amb el transport de la màquina i el personal
especialitzat per executar les perforacions, això el transport dels
material de rebuig cap la deixalleria / abocador adient. Aquesta partida
inclou els treballs previs necessaris per la perforació segons
requeriments de la Direcció Facultativa i per l’execució es necessitarà
un informe geotècnic signat per un geòleg desprès de l’execució de la
primera perforació.
Totalment instal·lat i amb funcionament.
(P - 126)

36,30 400,000 14.520,00

2 EFMZ0003 u Subministrament i col·locació de conjunt de Col·lector d’implosió i
retorn. fabricat en PPR niron clima o equivalent.
Inclou 8 sortides per a connexió de circuits, aïllament i suports. Inclou
també sistema de buidat amb vàlvula de tall, sistema de emplenat amb
vàlvula de tall i de retenció, sonda de temperatura d’immersió,
termòmetre, pressòstat, purgadors als col·lectors, Inclòs materials,
medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lat.

Diàmetre col·lector (mm): 75
Longitud col·lector (mm): 1600
Número de circuits: 8
Número de circuits de reserva: 0

totalment instal·lat i en funcionament
(P - 141)

684,09 2,000 1.368,18

3 EN31Z006 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló.Totalment muntada. (P - 209)

35,58 16,000 569,28

4 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat (P - 113)

377,44 1,000 377,44

TOTAL Titol 5 01.01.05.06.12 16.834,90
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Titol 4 06 CLIMATITZACIO

Titol 5 13 CONTROL

1 EEV1Z037 u Subministrament i col.locació de subsestació de control, dimensions
800x800x200 o similars.
Inclou equips de protecció suficients per allotjar els punts de control
que depenen d'aquesta subestació.
Cuadre bornes de conexionat, totalment cablejat internament als

502,55 1,000 502,55
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elements de protecció i de control.
Elementos muntats i amb cablejat intern de bus de comunicacions i
d'alimentació eléctrica d'elements interiors al quadre.
Inclou:
. Armari Himel CRN54/150
. Placa de muntatge Himel MM 65
. Trafo  Tecnotrafo NRG  40VA 220/24V
. Muntaje equip gestió 400 i pp de borner asociat
. Magnet. MG C60NC I 2A
. Magnet. MG K60NC II 10A
. Base Schuko MG Ref. 15310
. Base portafusible TEE DF101
. 6xBornes WD WDU2,5
. 5xBornes doble pis WD WDK2,5 comuns
. 3xBornes terra WD WPE6
. 1xTope i tapa final
. pp petit material
Inclou transformadors, materials i medis auxiliars.Totalment instal.lat i
funcionant.

(P - 119)
2 EEVD0024 u Subministrament i col.locació estació compacta programable

MODU525 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom,
connexió a bus bacnet y servidor web integrat. Disposa de 26 punts
d'entrada / sortida ampliables a 154 i connexió amb Unitat local de
control. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 220V  (P - 124)

874,05 1,000 874,05

3 EEVD0025 u Subministrament i col.locació de Modul d0entrades i sortides
analogiques i entrades universals, ampliació EY-IO per central 525
carril din SAUTER o equivalent.. Alimentació desde modul 525.
Muntatge en carril DIN.. Inclou accessòris i materials auxiliars.
Totalment instal.lat i funcionant
(P - 125)

171,72 8,000 1.373,76

4 EEVD0001 u Connexió d'instal lació, estesa de línies, canalitzacions i connexions
de material de camp, estacions de control i quadres corresponents a la
instal.lació.
(P - 121)

42,32 4,000 169,28

5 EEVD0002 u Subministrament i col.locació sonda de temperatura, de canya,
Ni1000, L = 120mm. Amb brida per a muntatge en conducte, rang -30
a 130 º C. IP54. Inclou funda LW7 per sondes d'imersió EGT material
acer inox.
Inclou accessòris i materials auxiliars. Totalment instal.lat i funcionant
(P - 122)

39,17 4,000 156,68

6 EN712545 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'' i kvs=4, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula,
instal.lada i connectada (P - 212)

145,79 1,000 145,79

7 EN713743 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula,
instal.lada i connectada (P - 213)

282,03 1,000 282,03

8 EN713943 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula,
instal.lada i connectada (P - 214)

351,20 2,000 702,40

9 EEVD0010 u Programació i enginyeria d'imatges i fitxers a la Unitat Central, segons
especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del
Programa de Gestió. Creació del llistat d'instal lacions i banc històric
de dades per poder ser consultat. Creació del programa d'alarmes per
al control automàtic i optimitzat del Sistema. Creació i lliurament de la
documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques
del sistema. Comprovació dels elements de camp i testeig dels
mateixos mitjançant patró. Càrrega de programes a les estacions de
control i numeració d'aquestes. Programació dels bucles de regulació
DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i
comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals,

1.439,00 1,000 1.439,00
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etc.). Escolta llegeix fonèticament. Inclou accessòris i materials
auxiliars. Totalment instal.lat i funcionant
P (P - 123)

10 EG315402 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de
secció 5x4 mm2, muntat superficialment (P - 162)

2,05 100,000 205,00

11 EG315202 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de
secció 5x1,5 mm2, muntat superficialment (P - 160)

1,48 145,000 214,60

12 EG3ZZ001 m Cable mànega de coure trenat i apantallat de secció 2x1.5mm2,
col.locat en tub (P - 169)

1,59 145,000 230,55

13 EG2C130A m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i fixada amb suports
(P - 157)

6,83 55,000 375,65

TOTAL Titol 5 01.01.05.06.13 6.671,34
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Titol 3 05 Sistema condicionament, instal·lacions i serveis

Titol 4 07 TELECOMUNICACIONS

1 EP74C211 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de
670x600x400 mm (alçària x amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 243)

215,65 1,000 215,65

2 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack
19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat (P - 244)

369,11 1,000 369,11

3 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament (P - 245)

206,02 1,000 206,02

4 EP7Z6414 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a
una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada
mecànicament (P - 246)

51,77 2,000 103,54

5 EP7ZE091 u Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada (P -
248)

63,32 1,000 63,32

6 EP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col.locat (P - 247)

337,01 1,000 337,01

7 EP73Z201 u Subministrament i colocació de Connector amb tapa per a HDMI,
mòdul estret, blanc neu, ref. 2701094-030 de la sèrie Connectors
Simon 27play de SIMON

(P - 242)

22,17 1,000 22,17

8 EP7381E3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 FTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 241)

11,46 4,000 45,84

9 EP7312D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada

(P - 240)

18,46 1,000 18,46

10 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal (P - 238)

1,10 360,000 396,00
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11 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 152)

0,97 90,000 87,30

12 EG222B11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 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 (P - 153)

1,67 50,000 83,50

13 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció normal, encastada (P - 145)

5,03 8,000 40,24

TOTAL Titol 4 01.01.05.07 1.988,16
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Titol 3 05 Sistema condicionament, instal·lacions i serveis

Titol 4 08 MEGAFONIA

1 EP35U110 u Projector de so per a interiors, de 15 W de potència acústica, muntat
superficialment (P - 237)

137,62 6,000 825,72

2 EP31U030 u Amplificador per a sistemes de megafonia, de 30 W, potència de
sortida, instal.lat (P - 234)

576,24 1,000 576,24

3 EP31Z002 u Subministrament i col.locació d'etapa de potència modular amb quatre
sortides de 60 W independents (línia de 100 V, de 70 V o directa de 4
ohm). Disposa d'entrades i sortides enllaçades de programa i de
prioritat, amb control de volum independent, relé de seguretat d'avisos
i circuit de protecció térmica, contra les sobrecàrreges i els curtcircuits
a la línia d'altaveus. Ocupa 3 u d'alçada rack de 19''. Model OPTIMUS
ref. UP-60M4. Inclòs materials, mitjans i medis auxiliars. Totalment
instal.lat i funcionant.

(P - 236)

748,03 1,000 748,03

4 EG62Z001 u Subministrament i col·locació de regulador giratori, de tipus universal,
per a càrregues de 25 a 420 VA i 230 V de tensió d'alimentació, preu
alt ref. MTN577099 serie Elegance + ref. MTN567714 de Schneider,
encastat. Posició i color del mecanisme i marc a definir per la D.F.
Inclou marc, caixa i connexionat elèctric. Muntat i funcionant. (P - 171)

49,96 1,000 49,96

5 EP31Z001 u Subministrament i col.locació de reproductor multiformat compatible
amb discs CD, CD-R/RW, DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW/DL, DivX,
MP3, WMV, WMA i JPEG. Inclou entrada frontal USB per reproducció
d'arxius des de dispositiu extern i botó frontal per conmutar entre
reproducció des de lector i port USB. Conectivitat completa tant de
video com d'audio, amb sortides de video compost, video por
components, HDMI i sortides d'audio analògica i digital coaxial. Inclou
comandament a distància complet pel control de totes les funcions.
Relació senyal/soroll de 115 dB, marge dinàmic de 88 dB i resposta en
freqüència de 4 Hz a 44 kHz. Alimentació 220 - 240 V CA. Consum
màxim de 11 W (0,7 W en repos). Dimensions 49,5 x 420 x 215 mm,
pes 1,7 kg. Ocupa 2u de rack estàndard de 19´´. Ref. DV-420. Inclòs
materials, mitjans i medis auxiliars. Totalment instal.lat i funcionant.
(P - 235)

127,93 1,000 127,93

6 EG22HA11 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 156)

2,18 30,000 65,40

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 155)

1,29 40,000 51,60
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8 EP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a
connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub (P - 239)

0,84 180,000 151,20

9 EG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment (P - 146)

13,71 60,000 822,60

TOTAL Titol 4 01.01.05.08 3.418,68
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Titol 3 05 Sistema condicionament, instal·lacions i serveis

Titol 4 09 PROTECCIO I SEGURETAT

1 EMD31147 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit
de retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i
teclat programable, muntada a l'interior (P - 198)

208,17 1,000 208,17

2 EMDWB003 u Subministrament i colocació de teclat amb display LCD per permís
entrada porta entrada principal. (P - 204)

134,20 1,000 134,20

3 EMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb
un abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment a la paret (P -
197)

40,49 5,000 202,45

4 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 152)

0,97 125,000 121,25

5 EG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment (P - 146)

13,71 5,000 68,55

6 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat
en tub (P - 201)

1,11 125,000 138,75

7 EMD43208 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de
la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior (P - 200)

85,62 1,000 85,62

8 EMD3Z002 u Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop
finalitzats els treballs d'instal·lació. Entrega de documentació final
d'obra i curs de formació.  (P - 199)

211,05 1,000 211,05

TOTAL Titol 4 01.01.05.09 1.170,04
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Titol 3 05 Sistema condicionament, instal·lacions i serveis

Titol 4 10 CONTRA INCENDIS

1 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 195)

99,54 4,000 398,16

2 EM31321K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 196)

126,99 1,000 126,99

3 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -
202)

8,93 10,000 89,30

4 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -
203)

11,56 6,000 69,36
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TOTAL Titol 4 01.01.05.10 683,81
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Titol 3 00 Treballs previs

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres. (P - 263)

0,59 2.675,850 1.578,75

2 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (P - 249)

62,41 31,980 1.995,87

3 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (P - 250)

51,03 17,000 867,51

4 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 252)

4,78 25,650 122,61

5 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Unitat mesurada segons especificacions de
la DT. (P - 251)

14,71 237,427 3.492,55

6 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 256)

7,43 12,000 89,16

7 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 253)

4,24 199,400 845,46

8 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 254)

5,17 740,500 3.828,39

9 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 255)

5,46 31,800 173,63

10 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 258)

10,70 2,000 21,40

11 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 259)

4,27 2,000 8,54

12 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de

142,21 5,000 711,05
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fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 257)

13 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 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 més lluny
de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 261)

185,73 2,000 371,46

14 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 260)

82,56 23,000 1.898,88

15 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 262)

72,77 2,000 145,54

16 E21DZ001 u Serveis afectats (P - 8) 692,08 1,000 692,08
17 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no

especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 267)

9,76 254,772 2.486,57

18 E2RAZ3G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 12)

12,09 254,772 3.080,19

TOTAL Titol 3 01.02.00 22.409,64

Obra 01 Pressupost 4 2016 002
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Titol 3 01 Moviment de terres, adequació del terreny

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 264)

3,56 54,480 193,95
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2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 265)

4,21 622,620 2.621,23

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 266)

9,80 324,000 3.175,20

4 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 10)

4,66 841,824 3.922,90

5 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

5,28 841,824 4.444,83

TOTAL Titol 3 01.02.01 14.358,11
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Titol 3 02 Elements de fonamentació, elements estructurals

1 1352BGA6 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-30/B/20/IIa, abocat amb cubilot,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 3)

373,02 8,048 3.002,06

2 1352BG94 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-30/B/20/IIa, abocat amb cubilot,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
55 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 2)

292,02 5,528 1.614,29

3 13514H41 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 1)

186,01 22,920 4.263,35
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4 145CZ8C4 m2 Solera de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a formació d'escala, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 25 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 4)

110,18 25,200 2.776,54

TOTAL Titol 3 01.02.02 11.656,24
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Titol 3 03 Elements de tancament i protecció

1 F6A7ZX2J m Tanca per a espais públics de perfils metàl·lics zincats i pintats de
disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 975 a 1075 mm d'alçària
amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, ancorada al
suport amb pletina metàl·lica (P - 272)

140,42 98,950 13.894,56

2 F6A1B605 m Reixat d'acer d'alçària 3 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 ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts
singulars.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 268)

47,27 27,250 1.288,11

3 F6A1ZRT3 u Porta de dues fulles batents de 536x295cm de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, composta per platines de 8mm de gruix per
pintar soldades a marc perimetral de 80.15mm cada 10cm, passador
amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,
col·locada. Inclosa pintura segons especificacions de la D.F.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 269)

1.101,35 1,000 1.101,35

4 F6A1ZRT4 u Porta de dues fulles batents de 287x295cm de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, composta per platines de 8mm de gruix per
pintar soldades a marc perimetral de 80.15mm cada 10cm, passador
amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,
col·locada. Inclosa pintura segons especificacions de la D.F.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 270)

619,69 1,000 619,69

5 F6A1ZRT5 u Porta de dues fulles batents de 279x220cm de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, composta per platines de 8mm de gruix per
pintar soldades a marc perimetral de 80.15mm cada 10cm, passador
amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,
col·locada. Inclosa pintura segons especificacions de la D.F.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 271)

523,36 1,000 523,36

TOTAL Titol 3 01.02.03 17.427,07
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Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 04 Vials i zones d'aparcament

1 F965P1DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 275)

28,46 8,000 227,68

TOTAL Titol 3 01.02.04 227,68
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Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 05 Zones d'estada, de joc i altres

1 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 273)

30,93 170,783 5.282,32

2 F9365H31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 274)

104,55 75,338 7.876,59

3 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <=
1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 281)

24,52 127,400 3.123,85

4 F9F5ZE0E m2 Paviment de lloses de formigó prefabrical model model llosa vulcano
de BREINCO o equivalent, de forma rectangular amplada 40cm,
llergada variable 20/40/60cm i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina; col·locada a
trencajunt formant dibuix segons plànol. (P - 284)

47,58 374,850 17.835,36

5 F9F5Z00E m2 Paviment mixte lloses de formigó + gespa format per: Paviment de
lloses de formigó prefabrical model model llosa vulcano de BREINCO
o equivalent, de forma rectangular amplada 40cm, llergada variable
20/40/60cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 5 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat; col·locació de peça separadora Raser-Mohr de
Breinco o equivalent; col·locació a trencajunt formant dibuix segons
plànol i indicacions de la D.F. (P - 283)

63,32 84,950 5.379,03

6 F9G8ZDAS m2 Paviment de formigó especial reforçat amb micro fibres de polipropilè,
grandària màxima del granulat 20 mm tipus rodat silici, amb el que una
vegada desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist. Colorajat en massa amb
diferents colors i combinació amb difents dissenys segons indicacions
de la D.F.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord
amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.

30,08 449,400 13.517,95
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No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni
els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada
i acceptada expressament per la DF.Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P -
287)

7 F9G22748 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord
amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni
els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada
i acceptada expressament per la DF.Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P -
285)

112,53 28,035 3.154,78

8 F9V3E65A m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15
cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó
HNE-15/P/10.
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de
la DT. (P - 288)

49,11 50,000 2.455,50

9 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa
i anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 280)

50,30 61,020 3.069,31

10 F991ZA40 ml Fromació escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 30 cm d'alçada i de
10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó. (P - 279)

36,14 218,850 7.909,24

11 F965Z1D9 m Formació escocell model Pave Edge Light de Breinco o equivalent,
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 276)

26,95 44,650 1.203,32

12 F985A70R m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 277)

39,94 5,000 199,70

13 F985Z70R m Gual peatonal de peces de formigó, doble capa, 25x115 cm, col·locat
sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
(P - 278)

92,98 5,000 464,90

TOTAL Titol 3 01.02.05 71.471,85
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Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 06 Instal·lacions i serveis

Titol 4 11 ENLLUMENAT PUBLIC

1 FHNQZ021 u Subministrament i colocació de lluminaria lineal d'exterior amb LEDs
amb alimentador electrònic i braços orientables. S’inclou suports.

215,93 2,000 431,86
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Marca Iguzzini o equivalent.

Model: LINEALUCE surface ref. BB72
Longitud: 2.490 m.
Difusor: Vidre de
seguretat
Xassís: Alumini extrussionat i acabat amb
pintura
Llum: LED 11W warm withe
Grau de protecció: IP66

Inclòs làmpada, part proporcional de tub, racords, cable electric caixa
de connexions, suportacions i tots el elements i medis auxiliars.
Inclosa part proporciona de maquinaria pel muntatge. Muntada i
funcionant. (P - 317)

2 FHNZZ101 u Submisament i col·lació de lluminaria model Ful 9 de Escofet o
equivalent de 9 m d'alçada , composta per columna troncocònica
d'acer cor-ten (e=5mm), conicitat 12.5%, tres lluminàries d'extrusió
d'alumini anoditzat i brides de fixació, projecte Cripto (Disano).Una
unitat de 86W i dos de 31W. Sistema òptic de tecnologia LED dotat de
lents refractoras de distribució viària .Font d'alimentació electrònica
regulable . L'element es lliura desmuntat . La columna es fixa
mitjançant cub de formigó realitzat in situ i perns d'ancoratge , 20cm
per sota del paviment . La fonamentació ha de preveure la ranura per
a la connexió elèctrica. Inclosos la plantilla i els perns d'ancoratge.
Classe I. IP -65 . IK -08 . , totalment col·locada i en funcionament, amb
capa de pintura transparent anti-grafiti. Amb garantia de compliment
del RD 401/1989 i disposició de la norma ISO 9001-00 o marca Aenor
per garantir la fabricació i compliment de la norma UNE-EN 40,
col·locada sobre dau de formigó. Inclou excavació i dau de formigó de
80x80x80 cm.

Inclòs medis i mitjans auxiliar i grua. Totalment instal·lada i funcionant.
(P - 318)

1.554,14 2,000 3.108,28

3 FHNZZ102 u Submisament i col·lació de lluminària model Ful 7/9 de Escofet o
equivalent de 7 m d'alçada , composta per columna troncocònica
d'acer cor-ten (e=5mm), conicitat 12.5%, tres lluminàries d'extrusió
d'alumini anoditzat i brides de fixació, projecte Cripto (Disano).Una
unitat de 86W i dos de 31W. Sistema òptic de tecnologia LED dotat de
lents refractoras de distribució viària .Font d'alimentació electrònica
regulable . L'element es lliura desmuntat . La columna es fixa
mitjançant cub de formigó realitzat in situ i perns d'ancoratge , 20cm
per sota del paviment . La fonamentació ha de preveure la ranura per
a la connexió elèctrica. Inclosos la plantilla i els perns d'ancoratge.
Classe I. IP -65 . IK -08 . , totalment col·locada i en funcionament, amb
capa de pintura transparent anti-grafiti. Amb garantia de compliment
del RD 401/1989 i disposició de la norma ISO 9001-00 o marca Aenor
per garantir la fabricació i compliment de la norma UNE-EN 40,
col·locada sobre dau de formigó. Inclou excavació i dau de formigó de
80x80x80 cm.

Inclòs medis i mitjans auxiliar i grua. Totalment instal·lada i funcionant.
(P - 319)

1.554,14 3,000 4.662,42

4 FHNZZ103 u Submisament i col·lació de lluminària model Ful 7/10 de Escofet o
equivalent de 7 m d'alçada , composta per columna troncocònica
d'acer cor-ten (e=5mm), conicitat 12.5%, tres lluminàries d'extrusió
d'alumini anoditzat i brides de fixació, projecte Cripto (Disano).Una
unitat de 86W i dos de 31W. Sistema òptic de tecnologia LED dotat de
lents refractoras de distribució viària .Font d'alimentació electrònica
regulable . L'element es lliura desmuntat . La columna es fixa
mitjançant cub de formigó realitzat in situ i perns d'ancoratge , 20cm
per sota del paviment . La fonamentació ha de preveure la ranura per
a la connexió elèctrica. Inclosos la plantilla i els perns d'ancoratge.
Classe I. IP -65 . IK -08 . , totalment col·locada i en funcionament, amb
capa de pintura transparent anti-grafiti. Amb garantia de compliment
del RD 401/1989 i disposició de la norma ISO 9001-00 o marca Aenor
per garantir la fabricació i compliment de la norma UNE-EN 40,
col·locada sobre dau de formigó. Inclou excavació i dau de formigó de
80x80x80 cm.

1.385,06 3,000 4.155,18
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Inclòs medis i mitjans auxiliar i grua. Totalment instal·lada i funcionant.
(P - 320)

5 FHNZZ104 u Submisament i col·lació balisa model Quake de Escofet o equivalent,
composta per un dau de formigí amb una tira de 6W. Inclòs medis i
mitjans auxiliar. Totalment instal·lada i funcionant. (P - 321)

329,67 10,000 3.296,70

6 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 316)

68,96 7,000 482,72

7 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col.locat en tub (P - 314)

4,04 213,000 860,52

8 FG313806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x25 mm2, col.locat en tub (P - 313)

6,85 60,000 411,00

9 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 315)

10,09 213,000 2.149,17

10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora. (P - 294)

0,28 204,000 57,12

11 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 310)

2,97 408,000 1.211,76

12 FDK282KA u Pericó de registre de fàbrica de maó sense fons, de 40x40 cm i fins a
1 m de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum de 1,8 col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació.
(P - 298)

69,09 7,000 483,63

13 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Incloent logotip homologat per
Barcelona

(P - 301)

33,25 7,000 232,75

14 FG23R915 m TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
(P - 312)

5,31 2,500 13,28

15 FHTAZ101 u Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra civil i mecànica
necessària per a realitzar les connexions exteriors amb l'adequació de
les xarxes exteriors existents afectades per les obres on es realitza
connexions de creuaments aeris que es passen a soterrats i en
aquells casos en els que s'intercepta una línia enterrada existent a la
qual se li afegeixen nous punts d'enllumenat, segons normativa vigent
i pressupost a facilitar pel departament d'enllumenat públic de
Barcelona
(P - 323)

506,52 1,000 506,52

16 FHT1Z002 u Partida alçada a justificar per a la manipulació i ampliació del quadre
d'enllumenat existent al carrer per tal d'adequar-lo a la nova distribució
de bàculs, segons normativa vigent i pressupost a facilitar pel
departament d'enllumenat públic de Barcelona
(P - 322)

464,31 1,000 464,31

17 PJ1AI001 u Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació
d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del plec de
condicions tènciques per a instal·lacions d'enllumenat públic de
l'ajuntament de Barcelona.

(P - 357)

1.800,00 1,000 1.800,00

TOTAL Titol 4 01.02.06.11 24.327,22
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Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 06 Instal·lacions i serveis

Titol 4 12 REG

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora. (P - 294)

0,28 138,000 38,64

2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 310)

2,97 120,000 356,40

3 FFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 304)

3,03 109,000 330,27

4 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 305)

6,16 54,000 332,64

5 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 306)

7,86 255,000 2.004,30

6 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 307)

9,12 15,000 136,80

7 FJS5Z110 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre exterior i 21.5
mm de diàmetre interior, per a gotejadors autonetejants,
autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada
de polietilè des de 12 a 25 mm (P - 328)

3,88 247,000 958,36

8 FJM34BE4 u Vàlvula de descàrrega o de drenatge automàtica de 1'' per a xarxa de
degoteig, per anar dintre de pericó, segons especificacions d'espais
verds de l'ajuntament de Barcelona

(P - 324)

163,42 2,000 326,84

9 FJM35BE4 u Vàlvula de ràcord pla manual de 1'' per a rentatge en xarxa de
degoteig, per anar dintre de pericó, segons especificacions d'espais
verds de l'ajuntament de Barcelona (P - 325)

64,87 2,000 129,74

10 PJ1AI002 u Connexió de la nova canonada al by-pass sectorial de 1'' per a xarxa
de reg per degoteig existent, incloent tota la valvuleria electrovàlvula i
canonades necessàries, per anar dins de pericó, segons
especificacions del plec de condicions d'espais verds de l'ajuntament
de Barcelona. (P - 358)

159,85 3,000 479,55

11 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 326)

151,62 4,000 606,48

12 FJS4Z001 u Difusor emergent amb broquet ajustable emergent, amb un radi de reg
de 4 a 6.7 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb
regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
connectat a la xarxa amb bobina. Model MP Rotator serie 2000 de
Hunter o equivalent (P - 327)

23,38 21,000 490,98

13 EG319234 m 8.0 �134601        (P - 163) 1,42 120,000 170,40
14 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a

instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P

110,98 3,000 332,94

EUR
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- 296)
15 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Incloent logotip homologat de
Parcs i Jardins de Barcelona (P - 302)

175,63 3,000 526,89

16 FDK282GB u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 297)

192,55 1,000 192,55

17 FDKZHJB5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 1200x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Incloent logotip homologat de
Parcs i Jardins de Barcelona (P - 303)

183,87 1,000 183,87

18 FG22T15 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 308)

2,97 120,000 356,40

19 PJ1AI003 u Revisió i posada en marxa del programador de reg existent/nou al
passatge damunt instal·lat segons disposicions de la unitat operativa,
segons plec de prescripcions d'espais verds de l'ajuntament de
Barcelona. (P - 359)

126,20 1,000 126,20

20 FJSAZ101 u Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació
per teclat via radio, model 424TMC de Toro o equivalent per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment en arqueta o
armari, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat, amb connexió elèctrica entre programador i
escomesa, per a una potència de 100w a 220v amb icpm de protecció
de 5ª instal·lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat
públic, xarxa de cable de coure 2x6 mm2 rvfv, segons plec de
prescripcions de Parcs i Jardins  (P - 329)

312,65 1,000 312,65

21 FJSC2ACD u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una
alçària màxima de 3 m i calibrat (P - 330)

95,80 1,000 95,80

TOTAL Titol 4 01.02.06.12 8.488,70
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Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 06 Instal·lacions i serveis

Titol 4 13 SANEJAMENT

1 FD7FZ101 m Claveguera tub de sanejament de pvc, color teula, llis interior i exterior,
de diàmetre nominal 110 mm, de rididesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb part proporcioanl de
peça clip de connexió i peces especials, col·locat al fons de la rasa (p -
95)
(P - 292)

8,85 25,000 221,25

2 FD7FZ104 m Claveguera tub de sanejament de pvc, color teula, llis interior i exterior,
de diàmetre nominal 200 mm, de rididesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb part proporcioanl de
peça clip de connexió i peces especials, col·locat al fons de la rasa (p -
95)
(P - 293)

12,88 95,000 1.223,60

3 FD5ZZ003 u Reixa tipus P7, per a imbornal de fosa, de 818x372x366 mm i
col·locada ancorada al formigó, segons DF. Inclòs accessòris i mitjans
auxiliars. Totalment instal.lat  (P - 290)

68,84 8,000 550,72

4 FD75Z026 u Connexió complerta entre claveguera tipus D500 existent al carrer i
nova xarxa d'embornals, amb interceptació de la xarxa existent,
incloent la totalitat de l'obra civil necessària (incloent p.p. de piconatge,
formació de rases, apuntalaments i estrebades i posterior reomplert i

309,03 1,000 309,03
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reposició de paviment) .
(P - 291)

5 FDK282KA u Pericó de registre de fàbrica de maó sense fons, de 40x40 cm i fins a
1 m de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum de 1,8 col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació.
(P - 298)

69,09 2,000 138,18

6 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Incloent logotip homologat per
Barcelona

(P - 301)

33,25 2,000 66,50

7 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 299)

65,08 4,000 260,32

8 FDKZ3175 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 300)

65,40 4,000 261,60

TOTAL Titol 4 01.02.06.13 3.031,20
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Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 07 Jardineria

1 FR3PUZ00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura
sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm,
amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals,
a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més
grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre
perfil acabat. (P - 345)

33,99 136,678 4.645,69

2 FR71Z020 m2 Sembra manual d'espècies gespàcies sense necesstiat de reg, en
superfícies < 1.000 m2, incloent el pas del corró, el subministrament
de 35 gr/m2 de llavor d'alta qualitat, a definir per la DF, la sembra en
dues passades perpendiculars, la cobertura manual de la llavor i el
pas del corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins
a la recepció de l'obra, i en qualsevol cas, la primera sega. Aquesta
partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície (P - 351)

2,11 830,555 1.752,47

3 FR45C62E u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 30 a
35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat
mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 347)

435,75 5,000 2.178,75

4 FR44EA2E u Subministrament de Populus nigra de perímetre de 30 a 35 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm
segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 346)

163,77 2,000 327,54

5 FR48B62Y u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 600 a 700
cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 348)

1.011,60 1,000 1.011,60

6 FR612582 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a

179,24 7,000 1.254,68
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camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 349)

7 FR652682 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 350)

356,70 1,000 356,70

TOTAL Titol 3 01.02.07 11.527,43
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Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 08 Mobiliari urbà i elements de senyalització

1 FBB4Z210 m2 Subministre i col·locació de senyal segons model homologat per
l'Ajuntament i indicacions dels serveis tècnics municipals. Amb peu
ancorat a terra al costat de cada porta d'accés a l'exterior de l'àrea de
jocs. Placa de
trespa a meteon de 13mm de gruix a dues cares, tamany 60x40cm
.Inclou tots els materials i treballs per deixar la partida totalment
acabada. (P - 289)

342,59 1,000 342,59

2 FQAEZ591 u Pèndul simple de fusta de Pi tractada 6.10000 de BDU o equivalent,
fusta de secció rodona. Inclosos accessoris per a fixar a dau de
formigó fet in situ. (P - 344)

2.745,42 1,000 2.745,42

3 FQABZ110 u Balancí infantil petit 6.11700 de BDU o equivalent i accessoris per a
fixar a dau de formigó fet in situ (P - 337)

1.554,98 1,000 1.554,98

4 FQADZ160 u Combinació de cabana 2155 especial SS2.12155-2 de BDU o
equivalent. Cabana plataforma, amb escala, alçada 1m. Tobogan
d'acer inoxidable, alçada 1m i amplada 0,45m. Sense parets , ni taula,
ni bancs. Inclosos accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ. (P
- 343)

4.695,00 1,000 4.695,00

5 FQABZ410 u Cavall mòbil 4.24150+16 de BDU o equivalent. Inclosos accessoris per
a fixar a dau de formigó fet in situ. (P - 338)

1.199,06 1,000 1.199,06

6 FQABZ420 u Equip de fitness gir de cintrua ref. 860HPC402 de HPC o equivalent.
Inclosos accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ. (P - 339)

836,98 1,000 836,98

7 FQABZ421 u Equip de fitness gir de cintrua ref. 860HPC402 de HPC o equivalent.
Inclosos accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ. (P - 340)

921,98 1,000 921,98

8 FQABZ422 u Equip de fitness les rodes ref. 860HPC487 de HPC o equivalent.
Inclosos accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ. (P - 341)

706,98 1,000 706,98

9 FQABZ423 u Equip de fitness gir de cintrua ref. 860HPC402 de HPC o equivalent..
Inclosos accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ. (P - 342)

751,98 1,000 751,98

10 FQ11JU01 u Subministre i col·locació de Banc model SO 1 (SO-FFA) respatller llarg
de ESCOFET o equivalent, 215x50x85cm. Realitzat amb formigó
decapat a l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, de
forma paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment. (P - 331)

791,65 1,000 791,65

11 FQ11JU02 u Subministre i col·locació de Banc model SO 2 (SO-FFA) respatller petit
de ESCOFET o equivalent, 95x50x79cm. Realitzat amb formigó
decapat a l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, de
forma paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment.
(P - 332)

566,65 1,000 566,65

12 FQ11JU03 u Subministre i col·locació de Banc model FAA 1 (SO-FFA) seient de
ESCOFET o equivalent, 215x52x45cm. Realitzat amb formigó decapat
a l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, de forma
paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment. (P - 333)

766,65 15,000 11.499,75

13 FQ11JU04 u Subministre i col·locació de Banc model FAA 2 (SO-FFA) seient petit
de ESCOFET o equivalent, 95x67x45cm. Realitzat amb formigó

566,65 16,000 9.066,40
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decapat a l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, de
forma paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment. (P - 334)

14 FQ11JU05 u Subministre i col·locació de Paperera model PEDRETA de ESCOFET
o equivalent, 75x60x75cm. Realitzat amb formigó armat decapat a
l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, de forma
paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment.
(P - 335)

781,65 5,000 3.908,25

15 FQ11JU06 u Subministre i col·locació de Taula model STONE de ESCOFET o
equivalent, 200x200x75cm. Realitzat amb formigó armat decapat a
l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, cara superior
pulida, de forma paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment.
(P - 336)

1.676,65 8,000 13.413,20

TOTAL Titol 3 01.02.08 53.000,87

Obra 01 Pressupost 4 2016 002

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 01 PA Seguretat i salut

1 PPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 360)

12.172,55 1,000 12.172,55

TOTAL Titol 3 01.03.01 12.172,55
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Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 02 PA Gestió de Residus

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar segons certificats de Gestió de Residus i
Factures acreditatives de despeses  complementàries. (P - 362)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 3.500,00
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 763.259,70

13 % Despeses generals SOBRE 763.259,70..................................................................... 99.223,76

6 % Benefici industrial SOBRE 763.259,70.......................................................................... 45.795,58

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 908.279,04

21 % IVA SOBRE 908.279,04.............................................................................................. 190.738,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.099.017,64

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió noranta-nou mil disset euros amb seixanta-quatre cèntims

BARCELONA, DESEMBRE 2016

ANTONI CASAMOR MALDONAD0
BAENA CASAMOR BCQ ARQUITECTES
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Es proposa  una etapa prèvia a la redacció de projectes de duració a consensuar amb les autoritats municipals destinada

a la socialització del projecte, converses amb les entitats i participació ciutadana.

ACTIVITATS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.1 Actualització de l'Avantprojecte 4
Aixecament de plànols
Arquitectura: Programa funcional i encaix
Paisatgisme, vegetació
T.Ambientòleg
Biòleg, flora i fauna
Tècnic Agrònom
Mediambient i sostenibilitat

2.5 PLANIFICACIÓ TEMPORAL DELS TREBALLS  

SETMANES

CONCURS DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ÀMBIT DEL MAS 
RAVETLLAT AL GUINARDÓ.

Estructures: definicions i justificacions prèvies
Instal·lacions: descripció i criteris generals
Pressupost estimat per capítols
Lliurament de l'Avantprojecte / Aprovació BIMSA

5.2 Projecte Bàsic 4
Arquitectura: Solucions constructives i dimensionats
Paisatgisme, vegetació
T.Ambientòleg
Biòleg, flora i fauna
Tècnic Agrònom
Mediambient i sostenibilitat
Estructura: Solucions constructivesi dimensionats
Instal·lacions: Predimensionats
Pressupost detallat per capítols
Memòria d'execució i pla de treballs
Estudi de Seguretat i Salut
Llicència Ambiental
Control de Qualitat documental del Projecte Bàsic
Lliurament del Projecte Bàsic / Revisió BIMSA

5.3 Projecte Executiu 5
Arquitectura: Documentació definitiva
Paisatgisme, vegetació
T.Ambientòleg
Biòleg, flora i fauna
Tècnic Agrònom
Mediambient i sostenibilitat
Estructura: Documentació definitiva
Instal·lacions: Documentació definitiva
Estat d'amidaments detallat i Pressupost final
Memòria d'execució i pla de treballs definitiu
Plec de condicions tècniques
Estudi de Seguretat i Salut
Memòria Ambiental
Certificació Energètica
Control de Qualitat documental P.Executiu
Lliurament P.Executiu (Maqueta)/Revisió BIMSA
Correccions sol·licitades per BIMSA 1
Lliurament P.Executiu definitiu/Aprovació BIMSA

5.4 Direcció Obra i Certificació Energètica

5.5 Liquidació d'obra
Aplicable a cada fase o acció definida en l'Actualització de l'Avantprojecte

TÈCNICS PROPOSATS

Arquitectura: Toni Casamor. BCQ Arquitectes
Tècnic paisatgista: Mika Iitomi (BCQ Arquitectes)
Tècnic ambientòleg: Laura Cid (Lavola)
Tècnic biòleg: Jordi Codina (Lavola)
Tècnic agrònom: Joan Curtó
Estructures: Manuel Arguijo (Manuel Arguijo i Associats)
Instal·lacions: Alfons Nòria (Lavola)
Amidaments i Pressupost: Justo Hernanz (FAHE)
Medi Ambient i Sostenibilitat: Montse Gomà (Lavola)

             Vinculació final-inici
             Fita. Lliurament de documents
             Punt crític. Fase de verificació interna

TERMINI OFERTAT PER A LA REDACCIÓ DELS TREBALLS (AVANTPROJECTE + P.EXECUTIU):        3 MESOS (14 SETMANES)  
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