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RESUM 
 
El present treball té com a objecte d’estudi la masia Cal Nani, situada al municipi de Sant Boi 
de Llobregat. 
L’objectiu principal és realitzar una millora de l’estat en que es troba actualment i una reforma 
per tal de transformar l’habitatge unifamiliar en una restaurant-escola, amb allotjament pels 
estudiants, on s’aprendrà hostaleria i restauració i els plats del restaurant estaran 
confeccionats pels mateixos alumnes de l’escola. 
 
La intervenció es realitzarà sobre la pròpia masia i el cobert situat al seu davant. 
 
La masia comptarà amb un restaurant a la planta baixa, amb menjador, serveis i sala d’esbarjo 
per als clients; cuina tant per a donar servei al restaurant com per la formació dels alumnes de 
l’escola; i una sala per als treballadors. 
A la planta superior hi hauran habitacions per allotjar els estudiants que ho necessitin, a més 
d’un espai polivalent. 
El cobert disposarà d’un aula on impartir classes, tant als estudiants matriculats a l’escola, com 
a alumnes puntuals en cursos oberts; un bar exterior públic; i un despatx per a la direcció del 
centre. 
 
També s’ha fet una actuació sobre la parcel·la, condicionant la zona més propera a l’accés 
principal amb un aparcament exterior. 
 
Amb aquest projecte es genera una nova activitat a la zona agrícola de la ciutat de Sant Boi a 
més d’afavorir l’aprenentatge de l’entorn. 

 
SUMMARY 
 
The object of the present work is the design of the traditional catalan house Cal Nani, located in 
Sant Boi de Llobregat. 
The main goal is to improve the state at the present and a reform to transform the house in a 
restaurant-school, with student accommodation, where you will learn hotel and catering and the 
dishes will be cooked by the same students of the school. 
 
The action will be made on the house and the shed located in front of it. 
 
The house will have a restaurant in the low level, with dining room, toilets and game room for 
customers; kitchen for the restaurant and teach the students of the school; and a workers’ 
room.  
In the upper floor will have room for the students that they needed and a multipurpose space. 
The shed will have a classroom for make classes to the official students and external students 
in open classes; an outdoor public bar and an office for the school principal. 
 
An action on the parcel was also made in the closer zone of the main entrance with an outdoor 
parking.  
 
With this project a new activity is generated in the agricultural area of Sant Boi, besides to 
promoting the learning of the area. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Per poder començar el treball s’havia de trobar una edificació adequada per a poder fer-hi una 
reforma. 
Una amiga hem va comentar que a la seva ciutat hi ha una zona agrícola amb força masies 
interessants i al fer-hi un cop d’ull vaig trobar una masia força deteriorada però ben 
comunicada i amb possibilitat de millorar-la i poder treballar-hi. A més complia amb les 
característiques que es demanaven per al treball. 
Es troba situada a la zona agrària de La Marina, al municipi de Sant Boi de Llobregat. 
Li vaig comentar al propietari que m’agradaria fer un treball sobre casa seva i hem va permetre 
entrar i fer fotos. 
Veient l’emplaçament i l’interior de la masia, vaig veure que podia treure profit de les 
característiques de les que disposava, anomenada Cal Nani. 
 
L’objectiu és fer-hi un estudi de les patologies i donar-hi una possible solució i, posteriorment, 
una reforma per donar un altre ús. 
 
Per decidir aquest nou ús que se li donarà a l’edificació, s’ha fet un estudi de l’entorn a nivell 
geogràfic, climàtic i històric. 
 
Realitzats els estudis i les adequacions necessàries a la masia, a més de conèixer la 
normativa municipal i de l’àrea metropolitana, a fi de saber els usos permesos al tipus de 
parcel·la de la que es disposa, es decideix fer una restaurant-escola amb allotjament per a 
estudiants. 
 
Les parcel·les contigües d’horts del mateix propietari que la masia, se’ls seguirà donant ús per 
abastir el restaurant. 
 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
To start working had to find a suitable building to be able to make reforms. 
A friend has said that in her city, there is an agricultural area with quite interesting houses and I 
found a house damaged but quite well connected with the possibility of being able to improve 
and work on it. In addition it fulfilled the characteristics that were requested for the work.  
It is located in the agricultural area of La Marina, the town of Sant Boi de Llobregat. 
I told the owner that I would like to work on his house and we were allowed to enter and take 
pictures. 
Viewing the site and inside the house, I saw that I could take advantage of the features of the 
house that had called Cal Nani. 
 
The aim is to make a study of the diseases and provide a possible solution and then reform to 
another use. 
 
To decide this new use will be given to the building, it has made a study of the area 
geographically, climate and history. 
 
Completed studies and necessary adjustments to the house, in addition to knowing the rules of 
municipal and metropolitan area, in order to know the types of permitted uses of the plot 
arranged, I decided to make restaurant- school with a student accommodation. 
 
The plots adjoining gardens that house the same owner, they will continue to use to supply the 
restaurant.
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2 PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT  

2.1 Geografia física i clima 

 
Amb una superfície de 90km2, el Parc Agrari del Baix Llobregat s’estén des d’Olesa de 
Montserrat fins a Martorell i des de la dreta del sistema Garraf-Ordal fins a l’esquerra de 
Collserola. 
Esta orientat en sentit N-NW/S-SE. El riu Llobregat divideix les muntanyes paral·leles a la 
costa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Estructura parcel·laria del Parc Agrari del Llobregat 
 
La seva situació i orientació fa que quedi exposat a irradiació solar de solana contribuint a tenir 
unes temperatures mitjanes suaus durant l’any. 
 
Climàticament, aquesta zona presenta unes temperatures mitjanes de 15,6ºC, arribant als 
32,2ºC màxims i -2,1ºC mínims, sense superar els 7 dies l’any de gelades. 
Durant l’any es comptabilitza una precipitació mitjana de 583mm, majoritàriament durant els 
mesos de setembre i octubre. 
 
Totes aquestes característiques climàtiques fan que la zona disposi de molt bones condicions 
per a l’horticultura, les plantacions d’arbres fruiters i els cultius protegits. 
 
Una altra raó per triar la vall del Llobregat pels conreus es el tipus de sòl que el composa. 
A la zona més meridional propera a la desembocadura del riu, situada entre Castelldefels i 
Gavà, predominen els sediments sorrencs degut a les dunes que formes el delta. Entre 
Viladecans i el Prat, el terreny es caracteritza per estar compost de llims i argiles degut a la 
decantació de les aigües del Llobregat. 
 
 
 
 
 

 
2 AGRARIAN PARK OF BAIX LLOBREGAT 
 
2.1 Physical geography and climate 
 
With an area of 90km2, the Agrarian Park of Baix Llobregat extens from Olesa de Montserrat to 
Martorell, and from the right Garraf-Ordal to the left of Collserola. 
Is oriented N-NW/S-SE. The Llobregat River divides the parallel mountains to the coast. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Parcel structure of the Agrarian Park of Llobregat 
 
 
Its situation and orientation makes it exposed to solar irradiation contributing to have soft 
average temperatures all the year around. 
 
Climatically, this area has average temperatures of 15,6ºC, from 32,2ºC top and -2,1ºC 
minimum, not exceeding 7 days of frost. 
The average rainfall during a year is 583mm in the months of September and October. 
 
All that climatic characteristics make the area has good conditions for the horticulture, the 
planting fruit trees and crops protected.   
 
Another reason to choose the Llobregat valley for crops is the kind of ground. 
In the meridional zone closer to the river mouth, between Castelldefels and Gavà, sand 
sediments predominate due to the dunes. Between Viladecans and El Prat, the ground is 
composed by clay because the water decantation of the river. 
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2.2  L’espai agrari 

Els espais agraris conformen un sistema per si mateixos degut a la interacció entre els éssers 
vius, l’aire, l’aigua i els minerals que formen unes relacions dinàmiques; un intercanvi de 
matèria i energia que fan mantenir la vida en la zona. 
 
La flora espontània que conforma la vall del riu presenta un cicle vital curt, amb una elevada 
producció de llavors i de gran resistència, capaces d’adaptar-se al cicle biològic de les 
especies vegetals que es conreen. 
A les zones properes a les vores del riu hi predominen les grams d’aigua i l’herba presseguera. 
En espais on hi predominen les substàncies nitrogenades s’hi pot trobar el card marià. 
 
La castanyola, la boga i el canyís són espècies de vegetació comunes al voltant de les 
sèquies. En les aigües dels canals, rases i en alguns bassals especials es troben llenties 
d’aigua surant, falgueres d’origen americà en menys quantitat i algues charòfites com a 
especies rares. 
 
A les zones més litorals del delta on els sòls tenen una part salina i sorra en la seva 
composició, hi creixen el jo negre i el plantatge. En terrenys de característiques més 
sorrenques creixen canyissars, espartina i joncs. Per altra banda, hi ha terrenys més nitròfils 
on s’hi troba la cesquera en grans mates i joncs comuns. 
 
Pel que fa a la vegetació de conreus, també es troba diferenciada, depenent de la zona de la 
vall del riu on es troben. 
A la zona de muntanya es troba molt fàcilment els cirerers i altres arbres fruiters. És una 
agricultura de secà que pot aprofitar els forts pendents del territori. 
 
A la vall baixa del riu també hi predominen els arbres fruiters com el presseguer, la prunera, la 
pomera i la perera. 
 
Finalment als terrenys més propers al delta hi predominen els horts, principalment als 
municipis de Sant Boi, el Prat i Gavà. Els productes més destacats són els espàrrecs, les 
carxofes com a predominant i en menys quantitat raves, cebes, bledes, coliflors i mongetes. 
 
Els camps de conreus són la primera font d’inversió humana a la vall del Llobregat. 
Els tipus de cultius es van modificant en cicles determinats, alternant el moviment i l’ordre de 
les plantacions o introduint en períodes alterns especies o varietats noves. 
 
2.3 Història 
 
Durant els segles XVI i XVIII la població del territori de la vall del Llobregat va disminuir 
significativament, sent uns 28 habitants per km2. 
A la segona meitat del segle XVIII, Barcelona pateix un gran creixement demogràfic i fa que 
l’activitat de l’horticultura augmenti en les vores dels rius. Es va estendre la plantació de vinyes 
i camps fruiters com el presseguer i les pomeres. 
 
El canvi més important que va patir l’actual comarca del Baix Llobregat es va deure a la 
construcció de les primeres carreteres modernes que uneixen Madrid amb Barcelona i França 
a partir del 1716. 
 

 
2.2 Agrarian area  
The agrarian areas makes a System by themselves because the interaction between living 
beings, the air the water and the minerals that form some dynamic relations; an Exchange of 
matter and energy that maintains the life in that zone. 
 
The spontaneous flora that form the river valley present a short life cycle whit a high production 
of seeds with a high strength and capability to adapt the biological cycle of plant species that 
are grown. 
In the closest areas to the river there are Paspalum distichum and Polygonum persicaria. 
In the spaces with nitrogenous substances, there are Silybum marianum  
 
Bunium, Typha latifolia and Phragmites australis are common species around the gutters. In 
the water of puddles and canes can be found Lemna minor and some american Monilophyta. 
 
In the river areas there are saline and sandy lands and there grown up Plantago lanceolate. In 
grounds more sandy there are Rumex hydrolapathum, Spartina anglica and Scirpus 
holoschoenus. There are nitrogenous lands where grow up Cladium mariscus and Scirpus 
holoschoenus.  
 
The crop vegetation is differentiated depending on the area of the river in which they are. 
In the mountain area can be easy to find Cerasus and other fruit trees. That is rainfed 
agriculture to take advantage of the high inclination. 
 
In the low part of the valley there are another fruit trees also, like Prunus persica, Prunus 
domestica, Malus domestica and Pyrus communis.  
 
Finally, in the closest areas to the river mouth there are orchards in Sant Boi El Prat and Gavà. 
The main products are asparagus, artichokes and, minority, radishes, onions, chards, 
cauliflower and beans.  
 
The farmlands are the main source of human inversion in this area. 
 
The types of crops were modified in certain cycles, alternating motion and order in plantations 
or introducing new varieties or species alternate periods. 
 
2.3 History 
 
Durin the 16th and 18th centurys, the population of the Llobregat valley decreased significantly, 
being 28 people per km2. 
In the second half of the 18th century, Barcelona suffers a big population growth and makes 
the activity of gardening grow on the edges of rivers. The production of vineyards and fruit 
fields was extended, like peach trees and apple trees. 
 
The main change that suffers the Baix Llobregat district was due to the construction of the first 
moderns roads linking Madrid with Barcelona and France from 1716.

http://herbarivirtual.uib.es/cat-ub/especie/4250.html
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Entre el 1920 i 1936 es va produir la crescuda més important de població, passant de 60.000 a 
més de 90.000 habitants. Aquesta nova població al territori es va polaritzar a prop del delta del 
riu Llobregat, com podien ser els municipis de Sant Boi, el Prat o Cornellà. 
 
El ferrocarril va prendre un paper rellevant durant el segle XIX i a inicis del segle XX, reforçant 
el paper de Barcelona com a principal destinatari dels productes de conreus i facilitant el seu 
transport. Aquest fet va fer augmentar la producció dels camps. 
La necessitat d’incrementar el rendiment dels horts va fer augmentar de la mateixa manera la 
implantació d’adobs, aconseguint de dues a tres collites l’any. 
També es va fer necessària la construcció d’elements de captació d’aigua, com pous o 
cisternes. 
 
Al 1973, el país pateix una crisi econòmica i es fa necessari renovar i adaptar la industria, 
implantada a principis del mateix segle XX, a la nova situació per poder fer front als nous 
mètodes de producció i l’augment de la competència.  
Degut a la crisi es produeix una disminució de treballadors en actiu, afectant especialment als 
sectors del tèxtil, la construcció, el metall i l’alimentació. 
 
Des de llavors les zones agrícoles han continuat patint forts impactes demogràfics. 
 
 
3 LA PARCEL·LA 
 
3.1 Descripció 
 
L’objecte del treball és la masia Cal Nani, situada al Diseminado número 13 a la zona de la 
Marina de la ciutat de Sant Boi de Llobregat. 
 
La parcel·la on es troba, té una extensió de 3.585,28m2, catalogada com a sòl rústic protegit 
de valor agrícola i composada per cinc sub-parcel·les. 
 
Prenent de referència el centre de les ciutats més properes, la parcel·la es troba a 2,80km de 
Sant Boi, 2,70km d’El Prat i a 3,30km de Cornellà. 
 
A nivell topogràfic, el terreny en qüestió es troba en una plana d’horts a una alçada de 7,60m 
respecte el nivell del mar. 
 
La superfície del terreny té nombroses herbes y plantes que han crescut espontàniament 
durant els anys que no se li ha fet un manteniment.  
Els arbres que hi ha dins van ser plantats pels propietaris en l’època que hi vivien. Les 
especies són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Between 1920 and 1936 came the swelling largest population, from 60.000 to more than 
90.000 people. This new population is polarized in the territory near the river, as could be Sant 
Boi El Prat or Cornellà.   
 
The railroad became relevant during the 19th century and the 20th century beginnings, 
reinforcing the role of Barcelona as the main target of the crop products and facilitating their 
transport. Those facts make grow the production of the farmlands.  
The need to increase the yields of the orchards is going to increase in the way the implantation 
of fertilizer, getting of dues to three harvests a year. 
It was also necessary to build water catchment elements such as wells or cisterns. 
 
At 1973, the country suffer an economic crisis and it is necessary to renew and adapt the 
industry, which was introduced at the beginning of the 20th century, to the new situation in 
order to be able to front new methods of production of the competence. 
Because of the crisis there was a decline in active workers, especially affecting the textile, 
construction, metal and food. 
 
Since then, agricultural areas have continued to suffer from strong demographic impacts. 
 
3 THE PLOT 
 
3.1 Description 
 
The aim of this work is the farmhouse Cal Nani, located in Diseminado number 13 in the area 
of the Marina in the city of Sant Boi de Llobregat. 
 
The plot where it is, has an area of 3.585,28 m2, protected rural land classified as agricultural 
value and composed of five sub-plots. 
 
Taking reference centre nearest cities, the plot is 2,80km Sant Boi, 2,70km 3,30km and El Prat 
de Cornella.  
 
Topographically the land in question is located in a plain of orchards at a height of 7,60m 
respect to sea level. 
 
The ground surface has numerous herbs and plants that have grown spontaneously during the 
years that he has done maintenance. 
Trees were planted inside by the owners living there at the time. The species are:
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Plataner      Pomer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caqui      Pomers 
 
3.2 Entorn 
 
Encara que està en una àrea agrària a les afores de la ciutat, compta amb vies de comunicació 
molt properes, com la C-31 i la C-32 que la comunica amb el sud de Catalunya, la A2 amb la 
plana central, la B-22 amb l’aeroport d’El Prat i la B-20 que s’uneix amb el nus de la trinitat. 
També es troba propera a la línia de RENFE que comunica Barcelona cap al sud. 
 
Compta amb conductes i línies d’instal·lacions bàsiques per poder abastir la masia, com 
l’electricitat, l’aigua, conductes de sanejament i conductes de gas encara que no recorren la 
parcel·la que s’estudia. 
 
A més de la masia Cal Nani, el parc agrari compta amb més masies i masos. Les més 
properes són:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hispanica    Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diospyros     Malus domestica 
 
3.2 Environment 
 
Although this area is outlands of the city, have near communication routes, like C-31 and C-32 
that communicates with southern Catalonia, A2 with the centre of the community, B-22 with the 
airport and B-20 connect with El nus de la trinitat. 
It is also located near the Rail line which connects Barcelona to the south.  
 
It has basic facilities and lines of conduct to supply the house, such as electricity, water, 
sewerage pipes and gas pipes but not cross the plot under study. 
 
In addition to the farmhouse Cal Nani, the park has more agricultural farms and farmhouses. 
The nearest are:

https://es.wikipedia.org/wiki/Diospyros
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Cal Jover    Mas Llopis  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Cal Gaietano    Cal Bonic  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cal Pelut     Mas Pineda  
 

 
 
 
 
 
 
 
Mas Andreu  
 
Aquestes masies tenen unes característiques que comparteixen, tot i que son d’estils i nivells 
socials diferents. Les més comuns són la coberta de teules àrabs, els murs de pedra, de 
còdols grossos units amb morter, arrebossada amb morter i una xemeneia.   
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cal Jover    Mas Llopis  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Cal Gaietano    Cal Bonic  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cal Pelut     Mas Pineda  
 

 
 
 
 
 
 
 
Mas Andreu  
 
These traditional houses have commons characteristics, although they are of different styles 
and backgrounds. The most common are the Arab tiled roof, stone walls, large pebbles bound 
together with mortar and plastered with mortar fire. 
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3.3 Passejades per Sant Boi de Llobregat 
 
Aquesta parcel·la del parc agrari forma part d’un dels itineraris que la ciutat de Sant Boi 
proposa per a conèixer el patrimoni històric i paisatgístic de la zona.  
Aquest recorregut mostra 18 punts d’interès de la zona de la Marina, ja siguin masies, masos, 
paisatges representatius del parc o elements singulars que es poden anar trobant, com escuts 
o fites de propietats.  
El municipi posa a disposició del visitant fulletons amb informació per a poder gaudir de la 
passejada. 
 
 

Recorregut 14: La Marina de Sant Boi; 
entre la carretera de Sant Boi al Prat i la 
de València 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge del recorregut del fulletó 14 
 
 
4. LA MASIA 
 
4.1 Descripció  
 
La masia Cal Nani és un edifici de dues plantes, del qual la planta baixa té una geometria 
quadrada de mides 19x19m i la planta primera de 19x13m.  
 
L’edifici té una coberta a dues aigües i a tres aigües a la planta baixa, en aquella superfície no 
ocupada per la planta superior. Les dues estan formades per teules àrabs sobre bigues i 
biguetes de fusta i revoltons ceràmics. 
 
La planta inferior té una estructura de murs de pedra amb morter i forjats de bigues de fusta i 
bigues metàl·liques a la cuina i a l’estable. 
L’estructura de la planta superior està formada per murs de maó ceràmic al perímetre, excepte 
a la façana principal i una part de la façana posterior que manté la pedra amb morter de la 
planta baixa i dos pilars ceràmics que divideixen la llum de l’espai en tres parts. 
 
Es troben diferents paviments a l’interior de la masia.  
 

 
3.3 Walks Sant Boi de Llobregat  
 
This plot of agricultural park is part of the itineraries that the city of Sant Boi proposes to know 
the historical and scenic heritage of the area. 
This tour shows 18 points of interest in the area of Marina, both houses, farms, landscapes 
representative of the park or unique items that can be found, such as shields or targets 
properties. 
The city provides the visitor with information brochures to enjoy the walk. 
 
 
 

Route 14: La Marina de Sant Boi; the 
road between Sant Boi and El Prat and 
the road to València. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image brochure of the tour 14 
 
 
4. THE HOUSE 
 
4.1 Description 
 
Cal Nani is a Building with two floors. The ground floor has a square geometry sizes 19x19m 
and 19x13m of the first floor. 
 
The Building has a gable roof and three-slope roof, on the ground in that area not occupied the 
top floor. Both consist of Arabic tiles on joists and beams of wood and ceramic vaults. 
 
The ground floor has a structure of stone walls and mortar floors wooden beams and girders in 
the kitchen and in the barn. 
The structure of the upper floor consists of the perimeter walls of ceramic brick, except for the 
facade and part of the rear that keeps the stone mortar on the ground floor and two ceramic 
pillars that divide the light from the space into three parts. 
 
There are different floors inside the house.
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A la planta baixa hi ha un paviment ceràmic de 30x30cm i color beix a l’entrada, la cuina i 
l’habitació. A la resta de la planta, el paviment es continu. 
La planta primera està pavimentada amb tres tipus diferents d’acabats. A la sala sud, sala 
nord, l’habitació 1 i el lavabo hi ha un paviment ceràmic de 30x30, igual que el de la planta 
inferior. L’habitació 2 és l’única que té un paviment ceràmic en forma d’espiga i color 
vermellós. Al despatx i a les habitacions 3 i 4 esta pavimentat amb morter gris continu.  
 
Pel que fa als cel rasos, només hi ha a la planta primera, excepte a l’habitació 2 i 3 i al 
despatx. Està format per suports de llistons de fusta subjectat al sostre i un entramat de 
canyís, arrebossat i pintat per tenir un acabat uniforme. 
 
Les portes i finestres de tota la masia són de fusta fosca, força deteriorada per l’erosió. Les 
finestres tenen barrots de ferro o persianes enrotllables de llistons de fusta. 
 
L’acabat exterior de l’edificació és un arrebossat de morter amb un acabat de color beix.  
Degut al poc manteniment i el pas del temps les façanes laterals han patit despreniments de 
l’acabat. 
 
Adherida la façana sud-oest hi ha un petit cobert de 2,77x3,60m format per dues parets de 
maó i una coberta de xapa metàl·lica ondulada. 
 
Davant de la masia es troba el cobert de planta rectangular de 14,50x13m, utilitzat com a 
garatge. La seva estructura es de pilars de maó i una coberta de xapa metàl·lica ondulada. 
Aquesta construcció es troba força derruïda i no ha hagut cap manteniment en el seu interior. 
 
4.2 Evolució històrica 
 
L’època de construcció de la masia es pot determinar gràcies al llibre que un pagès de la zona, 
propietari de Cal Nani, va escriure sobre el seu dia a dia per a que els seus descendents 
coneguessin com va viure. L’autor és en Pau Porcet i la seva biografia es titula Llibre de 
Politiqueses i curiositats. Memòries de Pau Porcet (1788-1856) pagès de Sant Boi de 
Llobregat. En aquest llibre només nomena la masia a la pàgina 10 però d’aquesta manera es 
pot determinar que la casa és de mitjans del segle XVIII.  
També explica que, anteriorment era coneguda com Cal Cinto del Reguer. 
 
Degut a la falta d’informació de que disposa la ciutat de Sant Boi de les masies situades a la 
perifèria del municipi, no es pot saber gaire història de Cal Nani. L’evolució de la masia al llarg 
dels anys s’ha de deduir a partir del que s’observa des de l’exterior. 
 
Es pot dir que la masia original ja comptava amb dues plantes, ja que la planta superior encara 
manté dues parets de pedra, igual que la planta baixa. La resta de parets de façana les van 
canviar per parets ceràmiques. 
 
A la façana nord-est hi ha marques que demostren que en algun moment hi van construir un 
cobert adherit a la masia. 
 
Al llarg dels anys se li han fet diverses reformes i modificacions com noves obertures de 
façana i tapiat d’algunes altres.  
 

 
On the ground floor there is ceramic flooring and beige 30x30cm at the entrance, the kitchen 
and the room. The rest of the plant, the floor is continuous. 
The first floor is paved with three different types of finishes.  
In the living room south, north living room, the room 1 and the bathroom has a ceramic floor 
30x30, like the ground floor. 
The room 2 is the only one that has a ceramic floor and spike-shaped reddish. In the office and 
in rooms 3 and 4 is continuous paved with grey continuous mortar.  
 
The false ceiling there is only on the first floor, except for the 2 and 3 bedroom and office. It is 
made with supports wooden slats attached to the ceiling and a framework of reeds, plastered 
and painted to have a uniform finish. 
 
The doors and windows of the house are all dark wood, very damaged by erosion. The 
windows have iron bars or wooden slatted shutters. 
 
The exterior finish of the building is plastered with mortar finish beige. 
Due to the low maintenance and the time the side walls have suffered landslides finishing. 
 
Adhered to the southwest façade there is a small covered 2,77x3,60 m formed by two brick 
walls and a corrugated sheet metal roof. 
 
In front of the house is the rectangular shed of 14,50x13m used as a garage. Its structure is of 
brick pillars and corrugated sheet metal roof. This building is demolished force and has not had 
any maintenance inside. 
 
4.2 Historical evolution 
 
The time of construction of the house can be determined through the book that a farmer in the 
area, owner of Cal Nani, wrote about her every day so that their descendants knew how he 
lived. The author is Paul Porcet and his biography is titled Llibre de Politiqueses i curiositats. 
Memòries de Pau Porcet (1788-1856) pagès de Sant Boi de Llobregat. In this book, the house 
only is named on page 10 but this way you can determine the home is mid-eighteenth century. 
It also explains that, previously it was known as Cal Cinto Reguer. 
 
Due to the lack of information available to the town of Sant Boi of houses located on the 
outskirts of the town, you can’t tell much history Cal Nani. The evolution of the house over the 
years will be deducted from that seen from the outside. 
 
The original house had two floors, as the top floor still has two stone walls, as the ground floor. 
The rest of the front walls changed to ceramic walls. 
 
In the north-east there are brands that show that at some point they built a shed attached to the 
house. 
 
Over the years he has made several reforms and changes as new openings walled facade and 
some others.

http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/false+ceiling.html
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El garatge es va construir més recentment, en algun moment dels últims 50 anys. Això es pot 
observar pel tipus de maó amb el que està construït, diferent amb el que està construïda la 
planta superior de la masia. 
 
 
5 MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
5.1 Objectiu del projecte 
 
La idea principal del projecte es aprofitar l’entorn en el que es troba la masia.  
 
Es compta amb dues parcel·les contigües d’horts, una bona comunicació amb les ciutats 
properes i amb vies importants, i un entorn registrat com es el parc agrari del Llobregat. 
La zona en la que es treballarà forma part d’un recorregut organitzat per l’ajuntament de Sant 
Boi, conjuntament amb el museu d’història de la ciutat. Aquest camí s’utilitza com a ruta verda 
per a passejar, córrer i anar en bicicleta.  
 
Degut a aquests factors, es busca un ús en el que es doni a conèixer l’espai en el que 
s’actuarà a més de utilitzar els recursos de que es disposen. 
 
L’objectiu del projecte serà realitzar una restaurant-escola, on s’impartirà formació a alumnes 
sobre hostaleria i restauració. També es farà un restaurant on els alumnes confeccionaran els 
plats i els ingredients vegetals s’extrauran dels horts contigus.  
S’habilitarà una planta per a allotjar als alumnes que ho necessitin. 
El cobert també se li donarà ús dins del projecte. L’objectiu en aquest espai serà construir un 
bar públic, un espai per a la direcció del centre i un espai docent on impartir classes privades 
als alumnes de l’escola i classes públiques on fer activitats relacionades amb l’hostaleria i el 
cultiu dels horts. 
 
Amb aquests usos s’afavoreix la divulgació de l’horticultura i atreure més públic al parc agrari. 
 
5.2 Patologies 
 
Degut al pas dels anys i a que no s’ha fet un manteniment a la masia, s’observen un seguit de 
patologies tant a l’interior com a l’exterior.  
Abans de realitzar qualsevol reforma, s’estudiaran les patologies i se’ls donarà una possible 
solució. 
Les més comuns són:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The garage was built more recently, sometime in the last 50 years. This can be observed by 
the type of brick that is built is built differently so the top floor of the house. 
 
 
5 DESCRIPTIVE MEMORY 
 
 5.1 Objective of the project  
 
The main idea of the project will take advantage of the environment in which the house is 
located. 
 
It has two contiguous parcels of orchards, good communication with nearby towns and major 
roads, environment and registered as the Llobregat agricultural park. 
The area of the work is part of a tour organized by the city of Sant Boi, along with the museum 
of city history. This path is used as a greenway for walking, jogging and cycling. 
 
Due to these factors, it finds a use that It became known the area in which action will be taken 
in addition to using the resources that are available. 
 
The aim of the project will make a restaurant-school, where they will teach students about 
hostelry. There will also be a restaurant where students will prepare dishes and ingredients 
extracted from vegetable gardens adjoining. 
Enable a floor to accommodate students who need it. 
The shed also be given use within the project. The objective in this area will build a public bar, 
a room for school management and educational space where the students taught private 
school and public classes on activities related to hotels and cultivation of orchards. 
 
These uses favoring disclosure of horticulture and agricultural park to attract the people.  
 
5.2 Pathologies 
 
Because over the years and that has not been maintained in the house, there are a number of 
diseases both inside and outside. 
Before making any reform, studied pathologies and they give you a possible solution. 
 
The most common: 
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- Humitat originada al terra 

Descripció: Taca originada per humitat 

per capil·laritat 

Reparació: Col·locació a l’interior d’una 

làmina d’estanqueïtat a la solera 

 

 

 

 

 

- Humitat originada al sostre   

Descripció: Taca originada per humitat 

per filtració a través de la coberta 

Reparació: Impermeabilitzar la coberta i 

substituir les teules en mal estat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Despreniment de material 

Descripció: Pèrdua de material de 

revestiment tant a l’interior com a 

l’exterior deguda a impactes, humitat per 

capil·laritat i per condensació 

Reparació: Col·locació de sòcol a 

l’exterior de rajoles de travertí romà, 

intervenció en la solera amb làmina 

d’estanqueïtat i aconseguir ventilació 

adequada a les estances humides. 

 

- Dampness at the ground 

Description: Stain caused by capillary 

dampness 

Repair: Placing inside a foil sealing the 

sill 

 

 

 

 

 

- Dampness at the celling   

Description: Stain caused by dampness 

to leak through the roof 

Repair: Waterproof cover and replace the 

tiles in disrepair 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Material detachment  

Description: Loss of coating material 

both inside and outside due to impacts, 

dampness and capillary condensation. 

Repair: Laying socket outside Roman 

travertine tiles, intervention in the sill plate 

with sealing and getting adequate 

ventilation in humid rooms. 
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- Fissura vertical 

Descripció: Fissures per unió de 

diferents materials en fases de 

construcció i reforma anterior a la masia 

Reparació: Col·locació de morter per a 

protegir el parament 

 

 

 

 

 

- Esquerda vertical 

Descripció: Esquerda de 1cm d’amplada 

sobre forat de pas a l’interior 

Reparació: Unió del mur amb una grapa 

metàl·lica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fissura inclinada 

Descripció: Fissura per esforç tallant 

Reparació: Substituir puntualment les 

zones fissurades i incorporar uns daus de 

maó per cosir la lesió i tornar a donar 

continuïtat 

 

 

- Vertical fissure 

Description: Fissures for joining different 

materials of construction and renovation 

phases before the house 

Repair: Placing mortar to protect facing 

 

 

 

 

 

 

- Vertical crack 

Description: Crack width of 1cm hole on 

the inside passage 

Repair: Union of the wall with a metal 

clamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sloping fissure 

Description: Fissure by cutting effort 

Repair: Replace occasionally fissured 

areas and incorporate brick dice to sew 

the injury and return to give continuity 
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- Esquerda inclinada 

Descripció: Esquerda per esforç tallant 

Reparació: Col·locació de malla 

metàl·lica en el parament 

 

 

 

 

 

- Fissura horitzontal 

Descripció: Fissura rectilínia en 

l’entrebigat ceràmic  

Reparació: Col·locació d’una xapa de 
compressió per repartir millor les 
càrregues i posar-hi un revestiment de 
guix 

 

 

 

 

- Desplom 

Descripció: Despreniment de cel ras per 

filtració d’aigua i posterior podriment del 

canyís que el forma 

Reparació: Impermeabilitzar la coberta i 

substituir les teules que es trobin en mal 

estat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sloping crack 

Description: Crack by cutting effort 

Repair: Placement of mesh in the facing 

 

 

 

 

 

 

- Horitzontal fissure 

Description: Rectilinear crack the 

ceramic beam filling 

Repair: Placing a sheet compression to 

deliver better and put a burden plaster 

coating 

 

 

 

 

- Collapse  

Description: Collapse ceiling for water 

filtration and subsequent rotting of the 

reed form 

Repair: Waterproof cover and replace the 

tiles that are in poor condition 
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- Fletxa 

Descripció: Deformació còncava del cel 

ras al punt central d’estances i en petja 

de graons 

Reparació: Substitució de l’element 
afectat 

 
 
 
 
 
 
 
5.3 Proposta 
 
5.3.1 Planta Baixa 

 
A la planta baixa de la masia es construeix el restaurant. 
 
Es manté la divisió de planta típica de masia tradicional que consta en dos espais dividits 
horitzontalment per una paret de pedra i morter, un de 5,50m d’amplada i l’altre de 11,86m. 
Verticalment, l’espai més gran es divideix també en tres espais de 5,60m, 5,82m i 5,26m.  
La zona dividida en tres espais compta amb el menjador del restaurant, una sala de jocs i un 
despatx per als treballadors. 
Les parets que divideixen els espais s’han obert arcs de 2,65m d’alçada per facilitar la 
circulació.  
A l’arc que fa d’entrada a la sala de jocs s’hi posa una porta de dues fulles batents i dues fixes 
per tenir l’opció de tancar l’espai quan no estigui en funcionament i per comoditat acústica dels 
clients. La porta en qüestió és de la masia original que es reaprofita per aquest espai. 
 
La porta d’entrada al restaurant s’ha engrandit i se li ha donat forma arquejada per emfatitzar 
l’accés principal i donar-li més importància dins del projecte. 
 
A la zona superior de la planta hi ha la cuina i els lavabos del restaurant.  
La cuina disposa de un espai separat i independent on hi ha el rebost i un petit lavabo per als 
treballadors. 
Annex a la cuina per l’exterior, hi ha el magatzem de residus amb contenidors separats per 
cada tipus de residu, un sortidor d’aigua i un abocador ceràmic.  
 
5.3.2 Planta Primera 
 
A la planta superior hi ha la zona d’allotjament per als estudiants que ho necessitin.  
 
Segueix l’esquema de la planta inferior de planta dividida en tres espais.  
A les dues franges laterals hi ha les habitacions, quatre individuals a la franja dreta i dues 
dobles a l’esquerra. També es disposa de bugaderia per als hostes i per al restaurant.  
 

 

- Sag 

Description: Deformation of the concave 

ceiling rooms and the central point mark 

in steps  

Repair: Replacement of the affected item 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Proposition 
 
5.3.1 Ground floor 

 
On the ground floor of the farmhouse built the restaurant. 
 
Maintaining the division of plant typical traditional house has two spaces divided horizontally by 
a wall of stone and mortar, a width of 5,50m to 11,86m and the other. 
Vertically, the largest space is also divided into three spaces 5,60m, 5,82m and 5,26m. 
The area is divided into three spaces has dining restaurant, a games room and an office for 
employees. 
The walls that divide the spaces opened 2,65m tall arches to facilitate circulation. 
The arch making entry to the games room are placed two leaves hinged door and two fixed 
have the option of closing the space when not in operation and acoustic comfort for the 
customers. The door in question is the original farmhouse that reuse for this space. 
 
The entrance to the restaurant has expanded and been given arched shape to emphasize the 
main entrance and give more importance in the project. 
 
In the upper floor is the kitchen and toilets of the restaurant. 
The kitchen has a separate and independent space where the toilet and a small pantry for 
workers. 
Annexed to the kitchen to the outside, there is the waste storage containers separated by each 
type of waste, a water fountain and a ceramic tip. 
 
5.3.2 First floor 
 
Upstairs there is the area of accommodation for students in need. 
 
Follow the outline of the lower floor plan divided into three spaces. 
In the two lateral strips, there are the bedrooms, four individual and two doubles fringe right to 
the left. It also has a guest laundry and restaurant. 
 



Reforma i canvi d’ús de la masia Cal Nani 

 

17 

 
La zona central es destina a espai polivalent per als estudiants. Aquest espai està subdividit, 
encara que sense divisió física, en una zona d’estudi en grup amb sofàs i taules altes, i una 
altra pensada per l’esbarjo on hi ha una paret que fa de pantalla per al projector. 
 
 
5.3.3 Cobert 
 
El cobert esta dividit en dues meitats, una queda oberta per allotjar el bar exterior i l’altre 
tancada per parets de maó dedicada a activitats de formació. 
 
El bar esta delimitat per una barana vegetal de jardineres de plantes enfiladisses que 
s’enredaran en llistons de fusta d’un metre l’alçada, aconseguint una divisió de 1,50m. 
 
La zona tancada està formada per un aula on impartir classes als alumnes de l’escola durant el 
curs. També s’ha pensat aquest espai com un lloc on realitzar cursos i informar al públic sobre 
temes concrets de cuina especifica i l’horticultura de la zona.  
En quest espai tancat del cobert hi ha el despatx destinat a la gestió del centre. 
Comunicats amb el bar, hi ha els lavabos, el magatzem i una sala per als treballadors on 
canviar-se o guardar les seves pertinences en guixetes durant les hores de feina.  
 
La coberta original de fibrociment s’elimina i es construeix una de bigues de fusta i teules 
àrabs de dos aiguavessos, per mantenir la relació amb la masia. Al vessant sud-oest estan 
instal·lades plaques solars que abastiran tant el cobert com la masia. Les plaques solars 
estaran recolzades a la coberta mitjançant uns suports metàl·lics, formats per dos rails 
horitzontals fixats mitjançant grapes. 

 
Plaques solars sobre suport  
 

 
Fixacions mecàniques sobre la coberta 
 
 

 
The central zone is intended for multipurpose space for students. This space is subdivided, 
although without physical division, in a study group with sofas and high tables, and another 
designed for recreation where there is a wall that makes the projector screen. 
 
5.3.3 Shed 
 
The shed is divided into two halves, a left open to accommodate the outdoor bar and the other 
closed by brick walls dedicated to training. 
 
The bar is delimited by a railing with planters to plant vines that tangled wooden slats in the 
height of one meter, making a division of 1,50m. 
 
The closed area is formed by a classroom where he teaches students at the school during the 
academic year. This space has also been designed as a place where courses and inform the 
public about specific topics specific cuisine and horticulture in the area. 
In quest of the closed space covered is the office allocated to the management of the center. 
Press the bar, there are toilets and a store room where the workers changed or store your 
belongings in lockers during working hours. 
 
The original cover of cement is removed and is constructed of wooden beams and tiles Arab 
gable, to maintain the relationship with the house. In the south-west are installed solar panels 
covering both the shed and the house. The solar panels will be supported on the deck by a 
metal supports, formed by two horizontal rails fixed with staples. 

 
Solar panels on the stand 
 

 
Mechanical fixations on the roof 
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5.3.4 Exterior 
 
Tant la masia com el cobert estan aïllats per l’exterior amb el sistema SATE weber.therm 
natura, on l’element aïllant es suro aglomerat natural i amb revestiment mineral de capa fina. 
Aquest aïllament, de tipus sostenible, permet acomplir amb els següents requisits: 
 

- Conservar l'aparença original de la masia 
- Mantenir la uniformitat en la façana 
- No reduir la superfície a l'interior de la masia 
- Evitar ponts tèrmics 
- Seguir una coherència amb la resta de masies de la zona agrària d'acabat arrebossat  

 
Per acomplir amb la normativa de ventilació i amb la distribució interior nova, s’han obert noves 
portes i finestres marcades en els plànols. 
 
Com a sòcol de les façanes i de decoració de les obertures de la façana principal es col·loquen 
plaques de travertí romà. 
 
Tant al voltant de la masia com del cobert es pavimenta amb rajoles de mides irregulars de 
travertí del mateix tipus del sòcol de façanes. Aquest paviment també relaciona i comunica les 
dues edificacions entre si.  
 
A la zona de la parcel·la més propera a l’accés rodat, es construeix un aparcament de cotxes i 
motos, amb paviment de sauló, amb les places delimitades amb troncs i separades per arbres 
de mida mitjana per a mantenir-lo integrat en l’ambient rural. 
S’obre un nou accés per a mercaderies que connecta el carrer d’accés amb la part posterior de 
la masia. D’aquesta manera s’evita que els clients i els serveis s’encreuin. 
 
6 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
6.1 Moviment de terres  
 
S’excavaran rases pel pas d’instal·lacions tant pel perímetre de la masia com per la parcel·la. 
També s’excavarà per col·locar la fossa sèptica i el dipòsit d’aigües pluvials. 
Les terres que s’extreguin s’aprofitaran per al terraplenat. 
 
Al voltant de la masia es realitzaran tasques de condicionament i terraplenat per l’anivellació 
de les terres. 
 
S’aprofitarà la maquinària per realitzar treballs en tota la finca. 
 
6.2 Enderrocs  
 
El sistema d’enderroc previst és element a element, amb mitjans manuals i mecànics. També 
es farà la separació de materials, per fer-ne el posterior reciclatge en abocadors especialitzats 
i en alguns casos, poder restaurar l’element per la seva reutilització. 
 
La coberta de fibrociment de l’actual garatge i del cobert annex s’enderrocaran manualment, 
tractada per personal especialitzat en aquest tipus de material. 

 
5.3.4 Exterior 
 
The house and the shed are insulated on the outside with the system SATE weber.therm 
nature, where the seal is agglomerated cork natural mineral coating and thin. 
This isolation, sustainable rate, allowing comply with the following requirements: 
  

- Preserve the original appearance of the house 
- To maintain uniformity in the facade 
- Do not reduce the area inside the house 
- Avoid cold bridge 
- Follow consistency with the other houses in the area agrarian finishing plaster  

 
To comply with the regulations of ventilation and interior layout new, opening new doors and 
windows marked on maps. 
 
As socket facades and decorative openings on the main façade of Roman travertine slabs are 
placed. 
 
Around the house and the shed is paved with travertine tile irregular sizes of the same type of 
socket facades. This floor also relates and connects the two buildings together. 
 
In the area of the plot nearest road access, building a car and motorcycles, paved with gravel, 
with places marked with separate logs and trees sized to maintain the integrated rural 
atmosphere. 
It opens a new access for goods that connects the access road to the rear of the house. This 
prevents customers and services intersect. 
 
6 SPECIFICATIONS 
 
6.1 Earth movements 
 
Trenches excavated by the passage of facilities both perimeter of the house and the plot. 
Also, it is excavated to place the septic tank and the rainwater tank. 
The land is removed to take advantage filled in. 
 
Around the house is performing conditioning and embankments leveling land. 
 
Take benefit to make the machinery work throughout the building. 
 
6.2 Demolitions 
 
The system is planned demolition element to element, manual and mechanical means. There 
will also be the separation of materials, to make subsequent recycling specialist in landfills and 
in some cases, to restore the item for reuse. 
 
The cover of the current cement garage and covered the annex demolished manually treated 
by personnel specialized in this type of material.
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Les parets de maó del cobert s’enderrocaran manualment amb martell mecànic. 
 
A l’interior de la masia es desmuntaran les fusteries que s’aprofitaran en la proposta de 
reforma. Posteriorment es procedirà a l’aixecament de la resta de fusteries, els acabats 
interiors i les instal·lacions.  
S’eliminarà els elements no estructurals marcats en el plànol d’enderrocs, com el terra elevat 
de l’habitació de planta baixa i l’espai de la comuna al magatzem, formades per envanets i 
solera d'entramat de fusta, així com els graons construïts per donar accés a aquests espais i 
els envans ceràmics. 
 
Tots els aparells sanitaris i mobles de cuina es desmuntaran per al seu reciclatge.  
 
S’hauran de dur a terme treballs d’obertura de nous forats en les façanes i als murs de pedra 
de l’interior. 
 
6.3 Façanes 
 
Les façanes de la masia son estructurals de 55cm d’amplada.  
L’actuació que se’ls hi farà serà aïllar-les amb el sistema SATE amb morter d'adhesió 
weber.therm base, placa aïllant a base de suro natural aglomerat weber.therm corcho, 
conductivitat tèrmica 0.040 m. K/W, fixacions mecàniques weber.therm espiga H3, malla de 
reforç weber.therm malla 160 i revestiment mineral weber.cal flexible, acabat mineral capa fina 
weber.cal flexible d'acabat llis color beix. 
Com a sòcol de protecció contra impactes i capil·laritat es col·locarà un aplacat de 1,10 m 
d'alçada, amb plaquetes de travertí Romà, porus obert, acabat polit, de plaques de mides 
irregulars, fixat amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, gris; i rejuntat amb morter de juntes de 
ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. 
 
Les façanes del cobert es faran de nou, ja que es troben mig derruïdes i en mal estat. Seran 
parets de 14cm de gruix de maó calat, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 
290x140x100 mm, agafat amb morter 1:6, amb ciment CEM II. L’aïllament i l’acabat exterior 
serà el mateix sistema SATE que el de la masia. També tindrà el mateix sòcol de protecció de 
travertí romà.  
 
Es construirà un petit cobert per als residus amb parets de 14cm de gruix  de maó calat, LD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, agafat amb morter 1:6, 
amb ciment CEM II. 
 
6.4 Coberta 
 
Es substituiran les cobertes del garatge i del petit cobert annex a la masia i es construirà una 
coberta pel nou espai de residus. 
 
La del garatge serà de bigues i biguetes de fusta, amb una inclinació del 30%, de teula àrab de 
ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixte elaborat en obra, sobre placa 
conformada bituminosa i entarimat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de 
fusta i poliestiré extruit, amb la cara exterior del tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm 
d'espessor, poliestiré extruit de 60 mm d’espessor i cara interior amb taulell de partícules  
 

 
The brick walls of the shed demolished manually with hammer mechanic. 
 
Inside the house is dismantling the carpentry that takes advantage of the proposed reform. 
Then proceed to the lifting of the remaining woodwork, interior finishes and facilities. 
Remove non-structural items marked in the plane debris, such as high ground floor of the room 
and common space in the warehouse, consisting partitions hearth and timber frame, as well as 
steps built to provide access to these areas and ceramic walls. 
 
All sanitary and kitchen furniture is dismantled for recycling. 
 
It should carry out work opening new holes in the walls and the stone walls of the interior. 
 
6.3 Façades 
 
The facades of the house are structural 55cm wide. 
The action they may need to be isolated with the system SATE accession weber.therm mortar 
base plate insulating base of natural cork agglomerate cork weber.therm, thermal conductivity 
0.040 m. K / W, mechanical fasteners weber.therm spike H3, reinforcing mesh and 160 mesh 
weber.therm weber.cal flexible coating mineral, mineral finish weber.cal flexible thin beige 
smooth finish. 
As socket impact protection and capillarity will place a veneer of 1,10 m, with Roman travertine 
plates, open pores, polished finish, irregular sizes of plates, fixed with adhesive cement 
improved , C2 TE, grey; mortar and grout joints cement CG1 for meeting minimum (between 
1,5 and 3 mm), with the same tone of the pieces. 
 
The façades will be covered again, as they are half demolished and shabby. 14cm thick walls 
will be brick openwork, LD, category I, according to the UNE-EN 771-1 of 290x140x100 mm, 
joined with mortar 1: 6 with cement CEM II. The exterior insulation and finish system SATE will 
be the same as that of the house. You will also have the same protection socket Roman 
travertine. 
 
They built a small shed waste walls 14cm thick perforated brick, LD, category I, according to 
the UNE-EN 771-1 of 290x140x100 mm, joined with mortar 1: 6 with cement CEM II. 
 
6.4 Cover 
 
It will replace the roof of the garage and small shed attached to the house and build a new 
space covered by waste. 
 
The garage will be beams and wooden beams, with an inclination of 30%, ceramic tile Arabic 
30 pieces / m2 placed mixed mortar made in work on bituminous plate shaped parquet and 
wooden boards with insulation sandwich panel in wood and polystyrene, the outer face of 
waterproofed chipboard 19 mm thick, extruded polystyrene 60 mm thick oriented particles 
(OSB) board with inner  
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orientades (OSB) de 11 mm d'espessor, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de 
juntes. Al vessant sud-oest s’instal·laran captadors solars plans de planxa de coure amb vidre 
trempat, envolvent d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície 
activa d'1,75m2, un rendiment màxim de 82 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C. 
Estaran fixades a la coberta per suports formats per dos rails horitzontals i grapes que 
s’adapten a les teules.  
 
El cobert adherit a la masia se li construirà una coberta inclinada de xapa ondulada perfilada 
d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de espessor, amb una inclinació mitja del 30%, formada sobre 
estructura portant de bigues de fusta tractades per a exteriors fixada mecànicament al suport. 
La coberta de l’espai de residus es construirà amb les mateixes característiques. 
 
La coberta de la masia es netejarà de vegetació que pugui haver crescut sobre les teules i es 
substituiran aquelles que estiguin malmeses. 
 
6.5 Tancaments interiors 
 
Els envans interiors de la masia i del cobert seran de guix laminat format per estructura doble 
normal en C amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un espessor total de l'envà de 
156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample fixades 
mecànicament. Tindran 2 plaques en cada cara de tipus: normal (N) en estances que no 
necessitin resistència a la humitat; i 2 plaques en cada cara, tipus hidròfuga (H) en cambres 
humides en els dos costats del tancament; i una cara tipus normal (N) i l’altre tipus hidròfuga 
(H) en zones que en un costat hi hagi una cambra humida.  
 
Aquells envans de gran alçada tindran una estructura doble reforçada en H amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzat. 
 
6.6 Acabats 
 
6.6.1 Revestiments 
 
Les parets de pedra de la planta baixa, perpendiculars a la façana principal seran de pedra 
vista tractades superficialment. 
La resta de parets estructurals de pedra estaran revestides per morter regularitzador, enguixat 
i pintat de color blanc RAL 1013. 
Les parets de maó que es mantenen a la planta primera s’enguixaran i pintaran amb la 
mateixa pintura que la planta baixa. 
 
La cuina, els serveis del restaurant i els lavabos de les habitacions estaran enrajolats a 
diferents alçades. La cuina s’enrajolarà a una alçada de 3,20m, amb rajola ceràmica 
esmaltada mat, de 10 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica i juntes amb 
borada gris. Els banys del restaurant, de les habitacions i del bar exterior, a una alçada 2,50m, 
amb rajola ceràmica esmaltada mat, 10 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica i juntes amb borada gris. Finalment, la paret frontal de l’aula se li col·locarà unes 
rajoles tipus metro, a una alçada 2,50m, 50 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica i juntes amb borada gris. 
Els nou envans construïts de guix laminat estaran pintats amb pintura de color blanc RAL 
1013, excepte a la paret de projecció de l’espai central de la planta primera, que es tractarà  

 
11 mm thick, placed with mechanical fasteners and sealing joints. In the south-west of installed 
solar flat copper plate with tempered glass, anodized aluminium casing and polyurethane foam 
insulation with an active surface of 1,75m2 a maximum yield of 82% and loss coefficient <= 5 
W / m2 ° C. Is fixed to the roof to support formed by two horizontal rails and clamps that fit the 
tiles. 
 
The shed attached to the house you will build a sloping roof of corrugated profiled galvanized 
steel, 0.6 mm thick, with an average incline of 30%, bearing structure made of wooden beams 
covered outdoor set mechanically support. 
The roof space waste will be built with the same features. 
 
The roof of the house will be cleaned of vegetation that may be grown on the tiles and replace 
those that are damaged. 
 
6.5 Internal walls 
 
The interior walls of the house are covered and plasterboard structures formed by regular 
double C profiles with galvanized steel plate with a total thickness of the wall of 156 mm, 400 
mm studs every 48 mm of wide and 48 mm wide channels mechanically fastened. They will 
have two panels on each face type: normal (N) in rooms that do not require moisture 
resistance; and two plates on each side, waterproof type (H) in wet rooms on both sides of the 
closure; and a kind face normal (N) and other waterproof (H) in areas on one side there is a 
humid chamber. 
 
Those tall walls have a dual structure reinforced with H profiles of galvanized steel plate. 
 
6.6 Finishes 
 
6.6.1 Coatings 
 
The stone walls of the ground floor, perpendicular to the main facade stonework will be treated 
superficially. 
The other structural stone walls are lined regularized mortar, plastered and painted white RAL 
1013. 
The brick walls that remain on the first floor and will plastered painted with the same paint 
ground floor. 
 
The kitchen of the restaurant services and toilets are tiled rooms at different heights. The 
kitchen tile at a height of 3,20m, with glazed ceramic tile matt, 10 pcs / m2 placed adhesive for 
ceramic tile and grout joints with grey. The bathrooms in the restaurant, the rooms and the 
outdoor bar at 2.50 m tall, glazed ceramic tile mat, 10 pieces / m2, placed adhesive for ceramic 
tile and grout joints with grey. Finally, the front wall of the classroom will be placed underground 
type tiles to a height 2.50 m, 50 pieces / m2 placed adhesive for ceramic tile and grout joints 
with grey. 
 
The new walls will be built plasterboard painted with paint white RAL 1013, except for the wall 
projection of the central space of the first floor, which will be a reflective paint for image 
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d’una pintura reflectant per a projecció d'imatges, mètode Enigmax amb pintura TitanExport 
1104 gris medio i Titan Hidralux blanca satinada, amb una capa segelladora prèvia i dues 
capes d'acabat, amb una proporció de 2/5 a la primera capa i 3/5 a la segona. 
 
6.6.2 Cel ras 
 
Hi haurà dos tipus de cel ras. Un estarà format per plaques de guix d'espessor de 2,50cm 
cargolat sobre una estructura oculta de xapa d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 
40mm d'ample cada 40cm i perfilaria “U” amb cargols autoperforants d'acer galvanitzat PM 
25mm i cargols d'acer MM-3,5x9,5mm, peces d'entroncament, orificis per a la instal·lació de 
focus, juntes amb cinta i pasta, elements de suspensió i fixació.  
L’altre serà un entramat de biguetes de secció rectangulars metàl·liques de secció 6x6cm, 
recolzades sobre perfil conformat en "L", amb acabat de lames metàl·liques d'alumini pintat en 
color blanc RAL 1013, de secció 6x4cm fixades mecànicament sobre suport ancorat en 
l'entramat mitjançant una vareta roscada.  
El primer tipus s’instal·larà a la planta baixa als banys, a la cuina i a la zona de taules amb 
banc del restaurant, i també la zona sobre de la cuina de l’aula. A la planta primera hi haurà cel 
ras als lavabos, a la bugaderia i als distribuïdors.  
El segon tipus es col·locarà en la resta de superfície del cobert, és a dir l’aula, el magatzem, el 
vestuari i el despatx de direcció. 
 
6.6.3 Paviments 
 
Els paviments es substituiran a totes les plantes.  
Al menjador del restaurant i a la sala de jocs es posarà un paviment de rajola ceràmica de 
color vermellós, d'acabat mat, de 20x40x2cm, col·locat en forma d'espiga a cop de mall amb 
morter de ciment 1:6 i borada color blanc.  
A la cuina i els lavabos del restaurant es pavimentarà amb paviment de gres de 30x30x1,5cm 
sense esmaltar, antilliscant, agafat amb morter de ciment 1:6 i borada de color marró. 
A l’aula, al despatx i als serveis, hi haurà paviment de terratzo llis microgrà, de 40x40 cm, amb 
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm d'espessor, per a ús interior intens. 
Finalment a la planta primera de la masia es posarà paviment de rajola ceràmica d'acabat mat, 
classe CL1 R-9, color Boston topo, de 59,6x180x1,15cm, amb morter de ciment 1:6 i borada 
color gris. 
 
El paviment exterior i del bar serà un paviment de travertí romà amb mides de rajola irregulars 
amb acabat per a exteriors, adherit amb ciment cola de classe C2 d'alta adherència flexible, 
juntes de 2mm amb borada de color blanc. 
 
L’aparcament tindrà un paviment de de sauló, amb estesa i compactat del material al 98 % del 
Proctor Modificat. 
 
6.7 Fusteria i serralleria 
 
6.7.1 Finestres 
 
Les finestres de la masia i del cobert seran de fusta de pi laminada amb marc perimetral de 
100x100 mm i marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre laminat 4+4/16/6+6 amb 
transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat  

 
projection method Enigmax 1104 grey paint TitanExport middle and Titan Hidralux white satin 
with a sealer coat prior two coats of finish, with a ratio of 2.5 to 5.3 and the first layer to the 
second. 
 
6.6.2 False ceiling  
 
There will be two types of ceiling. One will consist of plasterboard thickness of 2,50cm screwed 
on a hidden structure of galvanized steel, consisting of profiles T / C each 40mm wide and 
40cm profile "U" with self-drilling screws Steel PM 25mm galvanized steel screws and MM-
3,5x9,5mm, splice parts, holes for the installation of focus, together with tape and paste, 
suspension elements and fixation. 
The other will be a network of beams section 6x6cm rectangular metal, supported on forming 
profile "L", metallic finish aluminium slats painted in white RAL 1013, Section mechanically 
fastened about 6x4cm support anchored in the network using a threaded rod. 
The first type installed on the ground floor in the bathrooms, the kitchen and the tables with 
bench area of the restaurant and kitchen area on the classroom. On the first floor there will be 
ceiling in the bathrooms, the laundry and distributors. 
The second type is placed on the other surface covered, the classroom, store, costumes and 
office management. 
 
6.6.3 Pavements 
 
The flooring will be replaced on all floors. 
In the dining room of the restaurant and games room will flooring ceramic tile colour red, matte 
finish of 20x40x2cm, placed in the form of a spike hammer blow with cement mortar 1: 6 and 
grout colour white. 
In the kitchen of the restaurant and toilets will be pave pavement 30x30x1,5cm unglazed 
stoneware, slip, taken with cement mortar 1: 6 and grout brown. 
In the classroom, the office and services, terrazzo floor will be smooth micrograin, 40x40 cm, 
with cement mortar 1: 6 sand layer about 2 cm thick, for indoor intense. 
Finally on the first floor will house the ceramic tile flooring matte finish, class CL1 R-9, Boston 
top colour of 59,6x180x1,15cm with cement mortar 1: 6 and grey grout. 
 
The outside pavement the bar and be paved with Roman travertine tile sizes irregular finish for 
exteriors, cement glue adhered class C2 high grip flexible grout joints with 2mm white. 
 
The parking will have a gravel pavement with extended material and compacted to 98% 
Modified Proctor. 
 
6.7 Carpentry and locksmiths 
 
6.7.1 Windows 
 
The windows of the house and will be covered pine laminated perimeter frame 100x100 mm 
frame and leaves 50x100mm double laminated glass 4 + 4/16/6 + 6 with thermal transmission 
U = 1.0 * 2 , 4W / m2K, sound attenuation and safety level 38db 
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NPD/1B1; triple junta de goma d’estanqueïtat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat J085T resistent 
a l'exterior i amb protecció als rajos ultra violeta. Hi haurà de tipus batent i corredisses 
diferenciades al plànol de fusteries.  
Les finestres que tinguin persianes, aquestes seran de lames apilables orientables d'aleació  
d'alumini per a exteriors Grad Stor-80, amb maneta. 
 
6.7.2 Portes exteriors 
 
La porta d’accés al restaurant serà de fusta natural de pi envernissada amb tiny fosc de color 
J085T i vidre laminat amb una fulla batent de 120x280cm i dues fulles fixes de 50x280cm, amb 
tancaportes, tirador metàl·lic d'acabat brillant i pany de seguretat amb clau. 
El restaurant comptarà amb una porta d’evacuació de seguretat de dues fulles de fusta de pi 
laminada envernissada amb tiny fosc de color J085T i vidre laminat amb fulles de 68x237cm, 
amb tancaportes, barra antipànic i pany tallafoc. 
Els treballadors disposaran d’una porta independent de fusta natural de pi laminada, 
envernissada, amb ull de bou de vidre laminat, fulla de 90x225cm, amb tancaportes, barra 
antipànic i pany tallafoc. 
La porta d’entrada a l’aula serà una porta de dues fulles batents de fusta natural de pi 
laminada envernissada, amb vidre laminat, fulla de 80x245cm, amb tancaportes, maneta 
metàl·lica i pany de seguretat amb clau. 
La porta del despatx de direcció, del vestuari i del magatzem del bar tindran el mateix tipus de 
porta, batent de fusta natural de pi laminada envernissada, fulla de 80x245cm, maneta 
metàl·lica i pany de cop amb clau. 
El lavabo del bar exterior tindrà una porta batent de fusta natural de pi laminada envernissada, 
fulla de 80x245cm, maneta metàl·lica, amb tancaportes i pany de cop amb clau. 
 
Pel que fa a portes metàl·liques, les tenen les estances d’instal·lacions. 
A l’espai on estaran els comptadors de l’aigua els acumuladors i les calderes tindrà una porta 
batent de xapa d'acer galvanitzat amb reixes de ventilació, fulla de 90x215cm amb maneta ala 
cara interior i pom a la cara exterior i pany de cop amb clau. 
La porta d’accés a la cuina serà batent de xapa d'acer galvanitzat, fulla de 90x248cm amb 
maneta, pany de seguretat amb clau, amb tancaportes i retenidor.  
Les portes que tindrà el cobert dels residus seran  batents de xapa d'acer galvanitzat amb 
reixes de ventilació, fulla de 100x215cm amb maneta, pany de cop amb clau. 
Els comptadors de gas tindran una porta batent de xapa d'acer galvanitzat amb reixes de 
ventilació, fulla de 75x215cm amb pom i pany de cop amb clau. 
Finalment, la porta dels comptadors elèctrics serà doble de dues fulles batents de xapa d'acer 
galvanitzat amb reixes de ventilació, fulla de 75x215cm amb pom i pany de cop amb clau. 
 
6.7.3 Portes interiors 
 
A l’interior també es diferenciaran les portes de fusta i les metàl·liques. 
 
La porta d’entrada a la sala de jocs del restaurant serà reaprofitada de la masia original, fent-la 
més curta retallant la fusta per la base 30cm mantenint els vidres originals. Es restaurarà la 
fusta i la pintura on es necessiti. 
El primer tram de l’escala d’accés a la planta superior té una porta al replà. La porta original, 
degut al mal estat, es substituirà per una porta de fusta lacada de 110x210cm amb marc de 
50x50mm, d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat setinat i pany de cop. 

 
NPD / 1B1; triple rubber gasket sealing varnish with tiny dark tone J085T resistant exterior and 
ultra violet ray protection. There will be different types beating and sliding plane of the 
woodwork. 
The windows have shutters, they will be stacked slats adjustable alloy aluminium exterior Grad 
Stor-80 with handle. 
 
6.7.2 Outer door 
 
The access door to the restaurant is natural wood with varnished pine J085T tiny dark coloured 
and laminated glass with a piece of leaf blades and two fixed 120x280cm 50x280cm with 
closers, metal handle and lock of glossy security key. 
The restaurant will feature an evacuation takes up two sheets of laminated pine wood 
varnished with tiny dark coloured and laminated glass J085T leaves 68x237cm with closers, 
and panic bar lock firewall. 
Workers will have a separate door pine laminated natural wood, varnished, with porthole glass 
laminated sheet 90x225cm with closers, and panic bar lock firewall. 
The door to the classroom door will swing two leaves natural wood laminated pine varnished, 
laminated glass, sheet 80x245cm with closers, metal handle and security lock and key. 
The door to the manager's office, wardrobe and storage bar will have the same type of door 
leaf natural wood laminated pine varnished sheet 80x245cm, metal handle and lock with key 
once. 
The sink outside bar will swing door natural wood laminated pine varnished sheet 80x245cm, 
metal handle with closers and key lock hit. 
 
As for metal doors, the rooms have the facilities. 
In the space where the counters are accumulators and water boilers have a hinged door of 
galvanized steel with vents, leaf 90x215cm with handle and inner wing knob on the outside and 
lock time key. 
The access door to the kitchen is beating steel sheet, galvanized sheet 90x248cm with handle, 
safety lock and key, with closers and retainer. 
The doors will be shed waste hinged galvanized steel with vents, sheet 100x215cm with 
handle, lock and key. 
The gas meters have a hinged door of galvanized steel with vents, leaf 75x215cm with knob 
lock and key. 
Finally, the door of electric meters will be twice two sheets of galvanized steel doors with vents, 
leaf 75x215cm with knob lock and key. 
 
6.7.3 Inner door 
 
The interior also differ wooden doors and metal. 
 
The door to the games room of the restaurant will be reused from the original house, making it 
shorter by cutting wood base 30cm keeping the original glass. It will restore the wood and paint 
where needed. 
The first section of stairs to the top floor has a door on the landing. The original door due to 
poor condition will be replaced by a wooden door lacquered frame 50x50mm 110x210cm, 
opening swing handle with satin finish and metal lock again.
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La zona de treballadors de la planta baixa es separarà de la zona pública amb una porta de 
fusta lacada de 90x225cm amb marc de 50x50mm, d'obertura batent, barra antipànic, amb 
tancaportes i pany tallafoc. 
La porta d’entrada als banys del restaurant serà una porta de fusta lacada per a cambra 
humida de 80x225cm amb marc de 50x50mm, d'obertura batent, tirador metàl·lic amb acabat 
setinat, amb tancaportes i pany de rodet. 
Tots els espais d’inodors de la planta baixa de la masia i del bar tindran el mateix tipus de 
porta. Serà una porta de fusta lacada per a cambra humida de 80x225cm amb marc de 
50x50mm, d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat setinat, condemna i pany de rodet. 
A la planta superior, les habitacions tindran portes de fusta lacada de 80x245cm, marc de 
50x50mm, d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat setinat i pany de cop. 
Els banys de les habitacions dobles tindran portes de fusta lacada de 80x245cm, marc de 
50x50mm, d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat setinat, baldó metàl·lic  i pany de 
cop. La dels lavabos de les habitacions individuals seran de fusta lacada de 80x245cm, marc 
de 50x50mm, d'obertura corredissa, tirador metàl·lic amb acabat setinat, baldó metàl·lic  i pany 
de ganxo. 
Per finalitzar amb les portes de fusta, està la porta de la bugaderia que serà de fusta lacada de 
80x245cm, marc de 50x50mm amb reixa de ventilació, d'obertura batent, maneta metàl·lica 
amb acabat setinat, tancaportes metàl·lic i pany de cop. 
 
Respecte a les portes metàl·liques es troben tres tipus diferents. 
La porta que comunica la cuina del restaurant amb el menjador serà de xapa metàl·lica llisa de 
dues fulles batents de 67x230cm, amb vaivé en dos sentits, lacada en color blanc RAL 1013, 
amb ull de bou de vidre laminat transparent, i tancaportes. 
La cuina i l’espai d’emmagatzematge estaran comunicats per una porta de xapa metàl·lica llisa 
d'una fulla batent de 90x245cm, amb vaivé en dos sentits, lacada en color blanc RAL 1013, 
amb ull de bou rectangular de vidre laminat transparent, amb tancaportes, tirador metàl·lic amb 
acabat setinat i pany amb rodet. 
Finalment, el rebost de la cuina tindrà una porta de xapa metàl·lica llisa lacada de 90x245cm, 
marc de 50x50cm, d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat setinat i pany de cop. 
 
6.7.4 Elements especials 
 
El bar exterior tindrà al seu perímetre una barana de fusta de roure envernissada, tractada per 
exteriors formada per contenidor de fusta amb elements vegetals i llistons de fusta de 
5x5x100cm. 
 
A la planta primera es construirà un parapet de llistons de fusta de pi de 7x315cm separats 
7cm entre ells, amb llistó horitzontal de subjecció a 50cm i a 200cm, envernissats i fixats al 
suport amb cargols de 20cm de llarg i diàmetre de 1,2cm. 
 
La cuina s’equiparà amb mobles de fusta tractada per estar en cambra humida. 
 
Finalment, a les habitacions es construiran els armaris encastats amb una estructura interior 
de fusta de roure envernissada amb vernís incolor amb prestatges i calaixos. 
 
6.8 Mobiliari fixe 
 
Es construiran les barres de bar al restaurant i al cobert. 

 
The area workers on the ground floor is separated from the public area with a wooden door 
lacquered frame 50x50mm 90x225cm, opening beating, panic bar, door closer and lock with 
firewall. 
The entrance to the restaurant bathrooms is a wooden door lacquered chamber for wet 
80x225cm frame 50x50mm, opening beating, metal handle with satin finish, with closers and 
locks reel. 
All spaces for toilets on the ground floor of the house and the bar will have the same type of 
door. It will be a door lacquered wood for fourth moist 80x225cm frame 50x50mm, opening 
swing handle with metallic satin finish sentence and lock reel. 
Upstairs, the rooms have wooden doors lacquered 80x245cm frame 50x50mm, opening swing 
handle with satin finish and metal lock. 
The bathrooms of the bedrooms have doors 80x245cm lacquered wooden frame 50x50mm, 
opening swing handle with satin finish metal, metal latch and lock. The toilets of the single will 
be 80x245cm lacquered wooden frame 50x50mm, opening sliding, metal handle with satin 
finish metal latch and lock hook. 
To finish with the wooden door is the door of the laundry will 80x245cm lacquered wooden 
frame 50x50mm grid ventilation opening beating, metal handle with satin finish and metal lock 
door closers. 
 
Regarding the metal doors are three different types. 
The door that connects the kitchen with the dining room of the restaurant is plain sheet metal 
swing two leaves 67x230cm with swinging in both directions, lacquered white RAL 1013, with 
porthole transparent laminated glass and door closers. 
The kitchen and storage space are connected by a smooth sheet metal door of a leaf blade of 
90x245cm with swinging in both directions, lacquered white RAL 1013, with rectangular 
porthole transparent laminated glass with closers, with satin finish metal handle and lock roller. 
Finally, the kitchen pantry door will smooth sheet metal lacquered 90x245cm, 50x50cm frame, 
opening swing handle with satin finish and metal lock. 
 
6.7.4 Special elements 
 
The bar will have its perimeter railing varnished oak, treated for outdoor container formed by 
wooden slats and vegetal elements wood 5x5x100cm. 
 
On the first floor will build a parapet slats of pine 7x315cm 7cm separated each other, subject 
to horizontal bar 50cm and 200cm varnished and fixed with screws to support long and 20cm 
diameter 1,2cm. 
 
The kitchen will be equipped with wooden furniture to be treated in a humidity chamber. 
 
Finally, the rooms will be built with a structure fitted wardrobes Wooden colourless varnish 
varnished oak shelves and drawers. 
 
6.8 Fixed furniture 
 
Bars will be built bar and restaurant setting.
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La barra del restaurant serà en forma de U, amb sobretaula de Silestonecolor blanc Montblanc, 
estructura de fusta de roure envernissada amb tiny fosc i part exterior revestida amb llistons de 
fusta pintada de blanc color RAL 1013, ancorats mecànicament a l'estructura de la barra; amb 
prestatgeries i particions a la part interior, amb porta abatible verticalment.  
Al bar exterior hi haurà la barra en forma de L, amb sobretaula de Silestonecolor blanc 
Montblanc, estructura de fusta de roure envernissada amb tiny fosc i part exterior revestida 
amb llistons de fusta pintada de blanc color RAL 1013, ancorats mecànicament a l'estructura 
de la barra; amb prestatgeries i particions a la part interior. 
 
Els vestuaris disposaran de guixetes fenòliques perfilades de dues portes de 30cm d'amplada i 
1cm d'espessor, cargols i frontisses d'acer inoxidable, amb pany i clau mestre, amb potes 
metàl·liques de 15cm l'alçada. 
 
La cuina estarà equipada amb: 
 

- Taula calenta mural d'acer inoxidable de 1800x600x850cm, amb una potència de 
2000W. 

- Rentavaixelles industrial d'acer inox RME50, mides exteriors 58 x 61 x 85 cm, mides de 
cistella de 50 x 50 cm, potència total de 3.4 KW -monofàsic-, alçada de porta de 32 cm, 
capacitat de cuba de 26 litres, dotació de les cistelles de 1 de gots, 1 de plats, d'acer 
inoxidable, amb braç de rentat superior i inferior en acer inoxidable. 

- Fregidores semi industrials 6 + 6 litres HRFD6L6L, potència 3 + 3  KW / Tensió 230 V, 
mides totals 53.1 x 36 x 31 cm, mides de la cistella de 21 x 21 x 10 cm, termòstat 
regulable fins a 195ºC. 

- Graelles industrials a gas ET4472 de pedra volcànica, dimensions totals de 
60x45x24cm, dimensions de la graella de 60x40cm i potència de 10,50kw. 

- Cuina de gas amb sis fogons i forn incorporat connectat a la xarxa de gas amb tub 
metàl·lic homologat i col·locada enrasada amb el taulell de cuinat. 

- Planxes DAP60EU d'acer laminat amb tractament antiadherent de raig de sorra, 
dimensions de la planxa de 60,3x42,3x21cm, espessor de la planxa de 8mm i potència 
de 7,2kw. 

- Congelador horitzontal de porta abatible 99X66X86cm amb termòstat analògic i 
termòstat regulable, potencia de 146W i una capacitat de 216 litres. 

- Cambra frigorífica modular inpolar de 200x200x232cm, amb plaques de 80mm de gruix, 
inclou grup de refrigeració, temperatura -5ºC 

 
6.9 Instal·lacions 
 
6.9.1 Fontaneria 
 
El subministrament arriba a la masia per un conducte que circula pel lateral oest de la 
parcel·la. Estarà realitzada amb tuberies de polietilè de 32mm de diàmetre nominal d'alta 
densitat. 
Els comptadors, l’acumulador i la caldera estaran situades al petit cobert de la façana nord-
oest de la masia.  
Hi haurà dues calderes de gas de peu per a calefacció, càmera de combustió oberta i tirada 
natural. També dos acumuladors per a aigua calenta sanitària de 500L de capacitat, amb 
cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions 
murals. 

 
The restaurant bar is U-shaped, with desktop Silestonecolor Montblanc white structure 
varnished oak with tiny dark outside lined with wooden slats painted white RAL 1013, 
mechanically anchored to the structure of the bar ; with shelves and partitions on the inside 
with vertically hinged door. 
Pool Bar will be L-shaped bar with desktop Silestonecolor Montblanc white structure varnished 
oak with tiny dark outside lined with wooden slats painted white RAL 1013, mechanically 
anchored to the structure of bar; with shelves and partitions on the inside. 
 
The changing rooms have lockers phenolic outlined two doors 30cm wide and 1cm thick, 
stainless steel screws and hinges, lock and key master metal legs 15cm height. 
 
The kitchen is equipped with: 
 

- Table Hot Plate stainless steel 1800x600x850cm, with a power of 2000W. 
- Dishwasher RME50 industrial stainless steel, outer dimensions 58 x 61 x 85 cm, basket 

sizes 50 x 50 cm, total power of 3.4 KW -monophasic-, door height 32 cm, tank capacity 
of 26 L, provision one of the baskets of glasses, 1 plate, stainless steel wash arms with 
upper and lower stainless steel. 

- Semi-industrial fryers HRFD6L6L 6 + 6 L, power 3 + 3 kW / 230 V voltages, total size 36 
x 53.1 x 31 cm, basket sizes 21 x 21 x 10 cm, adjustable thermostat up to 195ºC. 

- Industrial gas grills ET4472 volcanic stone, overall dimensions of 60x45x24cm 
dimensions of 60x40cm and power grid 10,50kw. 

- Gas cooker with oven and built six connected to the gas network with approved metal 
pipe and placed flush with the countertop. 

- DAP60EU rolled steel plates with non-stick treatment sandblasting, 60,3x42,3x21cm 
dimensions of the plate, the plate thickness of 8mm and power 7,2kw. 

- Freezer horizontal hinged door 99X66X86cm analogic thermostat and adjustable 
thermostat, power of 146W and a capacity of 216L. 

- Inpolar of modular cold storage 200x200x232cm, plates 80mm thick, the group includes 
cooling temperature -5ºC. 

 
6.9 Facilities 
 
6.9.1 Plumbing 
 
Supplying the farm reaches a tube that circulates around the west side of the plot. It will be 
made with polyethylene pipes of nominal diameter 32 mm high densities. 
Counters, the accumulator and the boiler is located in the small covered the north-west of the 
house. 
There will be two standing gas boilers for heating, open combustion chamber and natural 
circulation. Also two accumulators for hot water capacity of 500L with tank enamelled steel and 
polyurethane insulation, fasteners placed upright with murals.
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L’aigua s’escalfarà amb plaques solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envolvent 
d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa d'1,75m2, un 
rendiment màxim de 82 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C, integrat en coberta 
inclinada al 30% de teules. 
 
Els tubs seran de polietilè d'alta densitat reticulat per a aigua freda i calenta amb protecció 
superficial i aniran sempre que sigui possible en un mateix pla. La separació entre aigua freda i 
la calenta sanitària serà superior a 4 cm i la freda sempre anirà per sota. 
Cada cop que les canonades entrin en una cambra, tindran una clau de pas pròpia. Igualment, 
cada aparell tindrà la seva pròpia clau de pas. 
 
Les claus de pas seran de tall d'esquadra anticalç de llautó per a cada cambra humida i per 
aparells sanitaris i acumulador de 500L. 
 
6.9.2 Calefacció 
 
El sistema de calefacció escollit serà el sistema bitub amb radiadors de planxa d'acer per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per anar encastat, amb valvuleria 
termostàtica i purgador automàtic. 
 
Els radiadors estaran separats uns 6,5 cm de la paret i uns 10 cm del paviment, i no hi haurà 
cap element a la part superior. 
 
Les canonades que distribuiran l’aigua seran de coure i aniran vistes. 
 
6.9.3 Sanejament 
 
La xarxa de baixants d'evacuació d'aparells sanitaris serà de tuberies de PVC d'entre 80 i 
200mm de diàmetre, amb unions amb maneguets encolats, de color blanc de 3,2mm de gruix; 
dipòsit per a aigües pluvials cilíndric amb tapa recolzada de 20.000L de capacitat; inclou 
suports, fixacions, tapes de registre, passamurs, sifons i part proporcional d'accessoris. 
 
La xarxa de petita distribució d'aparells sanitaris de PVC de 32mm de diàmetre, amb unions 
amb maneguetes encolats, de color blanc de 3,7mm de gruix; inclou suports, fixacions, tapes 
de registre, passamurs, sifons i part proporcional d'accessoris. 
Els tubs seran de PVC per a evacuació d'aigües brutes de petits electrodomèstics de 32mm de 
diàmetre, amb unions amb maneguetes encolades. 
 
La masia tindrà sistema separatiu d’aigües pluvials i aigües negres. 
Les aigües pluvials s’evacuaran per canalons de PVC.  
A sota de cada baixant hi haurà una arqueta registrable. Totes les aigües pluvials es recolliran 
en un depòsit de 20.000 litres amb tractament de l’aigua, perquè pugui ser reutilitzada pel 
regadiu. 
 
 
 
 
 
 

Water heated with solar panels plans copper plate with tempered glass, anodized aluminum 
casing and polyurethane foam insulation with an active surface of 1,75m2 a maximum yield of 
82% and a ratio loss <= 5 W / m2 ° C, integrated into 30% sloped roof tiles. 
 
The tubes will be cross-linked high density polyethylene for hot and cold water surface and will 
be protected whenever possible on the same plane. The separation between the hot and cold 
water will be greater than 4 cm and will always be cold below. 
Whenever pipes coming into a room, have a password itself. Also, each device will have its 
own stopcock. 
 
The valves are cutting brass square anti-calc for each room sanitary and wet and accumulator 
500L. 
 
6.9.2 Heating 
 
The heating system will be chosen dual tub system with radiators steel plate for hot water 6 bar 
and 110 ° C, and maximum support was embedded with thermostatic valves and vent system. 
 
The radiators are separated about 6.5 cm from the wall and the pavement about 10 cm, and 
there will be no element at the top. 
 
The pipes that distribute water and copper will be seen. 
 
6.9.3 Sanitation 
 
The sanitary grid evacuation chutes will be PVC pipes from 80 to 200mm diameter, with glued 
joints with sleeves, white colour of 3,2mm thick; high density polyethylene tank for rainwater 
cylindrical cover supported by 20.000L capacity; includes brackets, fasteners, manhole covers, 
cable gland, siphons and proportion of accessories. 
 
The distribution network of small wares PVC 32mm in diameter, with glued joints with sleeves, 
white colour of 3,7mm thick; includes brackets, fasteners, manhole covers, cable gland, 
siphons and proportion of accessories. 
PVC pipes are for sewage disposal of small appliances 32mm diameter sleeve with glued 
joints. 
 
The house will have separate systems for rainwater and sewage. 
Rainwater is evacuated by PVC gutters. 
Under each floor there will be a casket registrable. All rainwater is collected in a tank of 
20,000L of treated water, so it can be reused for irrigation.
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6.9.4 Electricitat 
 
Degut a la gran quantitat d’elements i que la seva superfície és superior a 160 m2, 
considerarem un grau d’electrificació elevat (9.200W i 40A), i una tensió de 230V. 
Els elements que composen la instal·lació seran: l’escomesa, la caixa de protecció i mesura, el 
quadre general de comandament i protecció. 
La línia de l’escomesa que arriba a la parcel·la és de tipus aèria.  
La caixa de Protecció i Mesura (CPM), formada per la CGP, els comptadors, els interruptors de 
control de potència i els diferencials, estarà situada al cobert annex a la masia. 
Hi hauran PIAs generals juntament amb la CPM però també al menjador del restaurant i al bar 
exterior i dins del magatzem del bar per poder donar servei separadament quan es necessiti.  
 
El cablejat de la masia serà de unipolar per a instal·lació interior de lluminàries i endolls. Aniran 
encastats per les parets que recorre.  
A l’exterior també s’instal·larà línia elèctrica amb cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat 
públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 mm² de secció, 
de tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
Les preses de corrent seran de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra 
desplaçada, (2P+T), amb tapa, muntada sobre caixa, amb marc per a l'adaptació de 
mecanismes modulars sobre caixa rectangular d'1 mòdul, tub flexible corrugat de PVC, folrat 
exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U. Hi 
haurà de 16A, 25A i 16A específics per a exteriors. 
 
Els interruptors seran de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, 
encastat, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars sobre caixa rectangular d'1 
mòdul, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i 
conductor de coure de designació H07V-U. També s’instal·laran commutadors dobles amb les 
mateixes especificacions tècniques. 
 
Als lavabos públics hi haurà detectors de moviment de tipus universal, per a càrregues de fins 
1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, d'10 a 300 s de temps de desconnexió, 
sensibilitat d'activació de 80 lux, amb tapa, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 
element, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i 
conductor de coure de designació H07V-U. 
 
Les lluminàries de l’exterior seran tipus LED per a vial de distribució asimètrica amb cos 
d'alumini fos, equipat amb 6 mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un 
total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, 
flux lluminós 9.650 lúmens, temperatura de color 4.000 K, vida útil >= 83.000 h, aïllament 
elèctric classe I, amb accessori per a fixar verticalment i acoblat a l'extrem del suport. 
 
6.9.5 Gas i ventilació  
 
La connexió a la xarxa general de gas es farà portant un tub des de la parcel·la contigua als 
horts del projecte, que és per on passa el conducte general. 
 
Els comptadors estaran ubicats al cobert annex de la masia, en un armari propi. 
Els conductes de la xarxa interior de gas seran tubs de coure amb beines plàstiques. 

 
6.9.4 Electricity 
 
Due to the large number of elements and the surface is greater than 160 m2, consider a high 
degree of electrification (9.200W and 40A), and a voltage of 230V. 
The elements of the installation are: the attack, the protection and safety measures, the overall 
picture of control and protection. 
The line of attack that comes in the plot is kind of airline. 
The box Protection and Measurement (CPM), formed by the CGP, counters, switches and 
control power differentials, will be located in the annex covered the house. 
There will be general PIAs with the CPM but the dining room of the restaurant and bar pool and 
bar inside the store to provide service separately when needed. 
 
The wiring of the house will be unipolar for installation of interior lighting and sockets. Iran that 
runs embedded on the walls. 
Outside line also installed electric wiring for lighting underground network consisting of four 
unipolar cables RZ1-K (AS) with copper conductors section 6 mm², voltage allocated 0.6 / 1 kV. 
 
The power socket will be of modular type 1 module narrow bipolar grounded displaced (2P + T) 
with a lid mounted on box, frame for adaptation mechanisms modular rectangular box about 1 
module, flexible corrugated PVC pipe lined externally, junction boxes and rectangular copper 
conductor designation H07V-U. There will be 16A, 25A and 16A specifically for outdoor use. 
 
The switches are modular type 1 module narrow unipolar (1P), 10 A / 250 V, with key, 
wardrobe, frame for adaptation mechanisms modular rectangular box about 1 module, flexible 
corrugated tube PVC sheathed externally, junction boxes and rectangular copper conductor 
designation H07V-U. Also double switches installed with the same specifications. 
 
In the toilets will be motion detectors type universal loads up to 1000 watts of power and 230 V 
voltage supply, 10 to 300 s disconnection time, trigger sensitivity 80 lux with cover, wardrobe, 
frame for universal mechanism of one element, corrugated PVC tubing lined externally, junction 
boxes and rectangular copper conductor designation H07V-U. 
 
The exterior lights will be LEDs with asymmetric distribution of indoor and outdoor lighting, 
indoor and outdoor LEDs, and a total of 120 LEDs and a power supply I non-dimmable control 
of 129 watts of total power, flux of 9,650 lumens, colour temperature 4,000 K, service life> = 
83,000 h, electric current class I, ambiance to be fixed vertically at the end of the support. 
 
6.9.5 Gas and ventilation 
 
The connection to the mains gas pipe will be taking on the plot adjacent to the gardens of the 
project, which is the conduit through which general. 
 
The counters will be located in the annex of the house covered in a closet himself. 
The behaviour of the network will be internal gas copper tubes with plastic sheaths.
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La ventilació serà natural per portes i finestres en tota la construcció, excepte als banys que 
serà forçada fins a coberta. S’instal·larà un grup de ventilació higrorregulable compost per 
ventilador centrífug amb motor per alimentació monofàsica i carcassa exterior de plàstic de 
260x268x303 mm, amb interruptor remot encastable. 
 
L’extracció de fums de les cuines serà forçada mitjançant una campana extractora d'acer 
inoxidable central monobloc, d'120x140x65 cm, equipada amb dos motors, amb ventilador 
10/10 1/3 II interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres 
peces, dos làmpades de 40 W i xemeneia telescòpica. 
 
6.9.6 Incendis 
 
La instal·lació de protecció contra incendis comptarà amb els següents elements: 
 

- Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma 
UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment.  

- Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 
100 dB, so multitó, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, 
col·locada al interior.  

- Llums d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil d'100000 h, permanent i no 
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 
70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, 
col·locat superficialment.  

- Càmeres fixes per a circuit tancat de TV (CCTV), color amb sensor CCD d'1/3'', 
elements de 542×582, resolució 380 línies, sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, muntura C / 
CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, 
AES, ATW, DC vídeo iris, muntada i fixada en l'interior de carcassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The ventilation will make naturally through doors and windows throughout the building except 
the bathrooms will be forced to cover. It will be installed a group consisting of humidity sensitive 
ventilation blower motor for single phase power supply and plastic outer casing 260 x 268 x 
303 mm, with recessed remote switch. 
 
The kitchens smoke extraction will be enforced by a central stainless steel extractor monobloc, 
of 120x140x65 cm, equipped with two motors, fan stop switch 10.10 03.01 II / running, three-
speed switch, metallic filters of three pieces, two 40 W lamps and telescopic chimney. 
 
6.9.6 Fire control System 
 
The installation of fire control System has the following elements: 
 

- Sensor dual optical / thermal installation for fire control analogic, according to UNE-EN 
54-5 and UNE-EN 54-7 with base surface, surface mounted. 

- Electronic alarm for installation and conventional analogic sound power level 100 dB 
sound multi-tone, degree of protection IP-54, manufactured according to UNE-EN 54-3, 
placed inside. 

- Emergency lights LED lamp with a lifespan of 100,000 hours, permanent and watertight 
with level of protection IP4X, isolation class II, a flow estimated 40 to 70 lumens, 1 h of 
autonomy, rectangular diffuser and polycarbonate body, placed superficially. 

- Fixed cameras for closed circuit TV (CCTV), colour CCD sensor 1/3 '', elements of 542 × 
582, 380 lines resolution, sensitivity of 0.5 lux at F1.2, mount C / CS, 230 Vac power, 
signal / noise ratio of 48 dB, backlight compensation, AES, ATW, DC iris video, mounted 
and fixed inside the casing.
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7 CONCLUSIONS  
 
La realització d’aquest treball ha suposat conèixer la feina que implica fer un projecte des de 
l’inici. 
Fer un aixecament de plànols complert amb un temps de consulta limitat ha fet que identifiqués  
les dades necessàries per a poder realitzar-los correctament. 
Ha fet enfrontar-me a haver de decidir el tipus de projecte i el seu abast, tenint en compte tots 
els factors dels que es disposen en el lloc de l’objecte. 
Haver de decidir un programa i realitzar-lo de manera factible és una feina a la que encara no 
m’havia enfrontat fins aquest moment. 
 
He conegut noves normatives ha tenir en compte pel tipus d’ús a realitzar i adaptar el projecte 
interior. 
 
A més, he pogut aplicar de manera pràctica els coneixements apresos durant aquests anys de 
formació acadèmica a nivell constructiu, de tipologies de materials, realització de pressupostos 
i elaboració de plànols, entre altres. 
 
També m’ha fet aprendre a investigar i deduir, amb un sistema lògic, els aspectes d’una 
construcció que no es poden saber a primera vista i arribar a conclusions a partir dels 
coneixements de que disposo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 CONCLUSIONS 
 
The completion of this work has led to know the work involves a project from the beginning. 
Make a complete surveying a limited period of consultation has identified that the data needed 
to perform them properly. 
He made me face to have to decide what type of project and its scope, taking into account all 
the factors that come in the place of the object. 
Having decided to make a program and it is a feasible way to work had not yet faced up to this 
moment. 
 
I've met new regulations must take into account the type of use and to fit the project. 
 
In addition, I was able to apply practical knowledge learned during these years of academic 
level constructive, typologies of materials, budgeting and preparation of plans, among others. 
 
It also made me learn to investigate and deduce a logical system, aspects of a building that you 
can’t know at first sight and reach conclusions based on the knowledge we have. 
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http://www2.hunterdouglascontract.com/es-ES/ceilings/index.jsp 
http://www.porcelanosa.com/ 
http://www.iscletec.com/ventanas-de-madera.php?i=1 
https://www.utcfssecurityproductspages.eu 
http://www.roca.es/home/home 
https://www.pladur.com/ 
http://www.monsolar.com/estructura-para-paneles-solares-tejado-inclinado-paneles-24v-en-
vertical.html 
http://www.gradhermetic.es/es 
http://www.sanchezpla.es/ 
https://www.weber.es/sate-aislamiento-termico-por-el-exterior.html 
http://www.generadordeprecios.info/ 
http://itec.es/noubedec.e/bedec.aspx 
 
8.2 Llibres 
 
Neufert, Ernst (2013), Arte de proyectar en Arquitectura;. Gustavo Gili. 

Porcet, Pau (1995), Llibre de politiqueses i curiositats. Memòries de Pau Porcet (1788-1856) 
pagès de Sant Boi de Llobregat; Abadia de Montserrat. 
Igoa, Josè M (1986) Escaleras; CEAC 
Daura Luján, Joan.  Sans Margenet, Jaume (2005), Passejades per Sant Boi de Llobregat. 
Històries i paisatges; Matronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi 
Kliczkowski Hugo.  Asensio, Paco (2004), Baños; Loft Publications. 
 
8.3 Normativa 
 
España. Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de 
Seguridad y Accesibilidad 
REBT ITC: Reglament electrotècnic per a baixa tensió 
Normativa Urbanística Metropolitana, secció 3a 
Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat 
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Materials I i II 
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DAC, projecte de l’espai interior 
DAC, representació virtual del projecte interior 
Alfaro Garrido, Licinio (2005) Escola-Restaurant Torre Marata. Projecte Final de Carrera 
(2005) 
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ESTANCES PB

 Entrada

 Traster

 Cuina

 Habitació

 Magatzem

 Magatzem 2

 Estable

 TOTAL

m²

  58,06 m²

  5,39 m²

  44,86 m²

  20,57 m²

  81,38 m²

  30,50 m²

  61,49 m²

302,25 m²

ESTANCES P1

 Sala Nord

 Sala Sud

 Habitació 1

 Lavabo

 Distribuidor

 Habitació2

 Despatx

 Habitació 3

 Habitació 4

 TOTAL

m²

29,64 m²

33,51 m²

33,27 m²

9,60 m²

6,02 m²

23,27 m²

18,15 m²

17,94 m²

34,35 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS

COBERT m²

174,40 m² Garatge

 TOTAL

TOTAL   682,50 m²

205,85 m²

174,40 m²

MASIA

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

608,60m²

COBERT 188,79m²

TOTAL     797,39 m²

PLANTA BAIXA: ESTAT ACTUAL

(COTES EN METRES)
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ESTANCES PB

 Entrada

 Traster

 Cuina

 Habitació

 Magatzem

 Magatzem 2

 Estable

 TOTAL

m²

  58,06 m²

  5,39 m²

  44,86 m²

  20,57 m²

  81,38 m²

  30,50 m²

  61,49 m²

302,25 m²

ESTANCES P1

 Sala Nord

 Sala Sud

 Habitació 1

 Lavabo

 Distribuidor

 Habitació2

 Despatx

 Habitació 3

 Habitació 4

 TOTAL

m²

29,64 m²

33,51 m²

33,27 m²

9,60 m²

6,02 m²

23,27 m²

18,15 m²

17,94 m²

34,35 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS

COBERT m²

174,40 m² Garatge

 TOTAL

TOTAL   682,50 m²

205,85 m²

174,40 m²

MASIA

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

608,60m²

COBERT 188,79m²

TOTAL     797,39 m²

PLANTA PRIMERA: ESTAT ACTUAL

(COTES EN METRES)
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ESTANCES PB

 Entrada

 Traster

 Cuina

 Habitació

 Magatzem

 Magatzem 2

 Estable

 TOTAL

m²

  58,06 m²

  5,39 m²

  44,86 m²

  20,57 m²

  81,38 m²

  30,50 m²

  61,49 m²

302,25 m²

ESTANCES P1

 Sala Nord

 Sala Sud

 Habitació 1

 Lavabo

 Distribuidor

 Habitació2

 Despatx

 Habitació 3

 Habitació 4

 TOTAL

m²

29,64 m²

33,51 m²

33,27 m²

9,60 m²

6,02 m²

23,27 m²

18,15 m²

17,94 m²

34,35 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS

COBERT m²

174,40 m² Garatge

 TOTAL

TOTAL   682,50 m²

205,85 m²

174,40 m²

MASIA

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

608,60m²

COBERT 188,79m²

TOTAL     797,39 m²

PLANTA BAIXA COBERT: ESTAT ACTUAL

(COTES EN METRES)
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Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi 2.4.4

Secció 5

Secció 6
(COTES EN METRES)



PB

PB

0 1 2 3 4 5

Treball Final de GrauPlànol Acabats PBNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/150
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi 2.5.1

LLEGENDA

Rajola ceràmica espiga

Rajola ceràmica

Morter

Paviment continu sense

determinar

PAVIMENTS

Mur de pedra

Mur de maó

MURS

Cel ras d'entramat de

fusta i canyís

CEL RAS

Biguetes metàl·liques

Biguetes de fusta

Bigues de fusta

BIGUES I BIGUETES

Revoltó ceràmic

REVOLTÓ

Cuina

Estable

Entrada

Magatzem 2

TrasterHabitació

Magatzem

Cuina

Estable

Entrada

Magatzem 2

Traster

Habitació

Magatzem

PB Masia: Paviments PB Masia: Fals sostres



PP

PP

0 1 2 3 4 5

Treball Final de GrauNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/150
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi 2.5.2

Habitació 2

Habitació 1 Sala Sud Habitació 4

Habitació 3

Despatx

Sala Nord

Lavabo Distribuidor

Plànol Acabats P1

Habitació 2

Habitació 1 Sala Sud Habitació 4

Habitació 3

Despatx

Sala Nord

Lavabo Distribuidor

P1 Masia: Paviments P1 Masia: Fals sostres

LLEGENDA

Rajola ceràmica espiga

Rajola ceràmica

Morter

Paviment continu sense

determinar

PAVIMENTS

Mur de pedra

Mur de maó

MURS

Cel ras d'entramat de

fusta i canyís

CEL RAS

Biguetes metàl·liques

Biguetes de fusta

Bigues de fusta

BIGUES I BIGUETES

Revoltó ceràmic

REVOLTÓ
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Treball Final de GrauPlànol EstructuraNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/150
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

LLEGENDA ESTRUCTURA

Bigues de fusta

massisa sense pulir

Bigues metàl·liques

BIGUES

MURS

Pedra natural

Mur de fàbrica

Imatge 1: Vigues i viguetes de fusta

Imatge 2: Vigues de fusta i voltes ceràmiques

Imatge 3: Vigues de metàl·liques i voltes ceràmiques

PB Masia: Estructura P1 Masia: Estructura

2.6

PB Cobert: Estructura

TIPUS DE BIGUES

(COTES EN METRES)



Treball Final de GrauTorre MarataNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2016ESC 1/500
UPC

3.0.1Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Esbarjo

Restaurant

Cuina Habitacions

Aules

Hall

Administració

Aules Aules

PB

P1

P2 P3

Estances

 Hall entrada

 Aules

 Restaurant

 Cuina

 Habitacions

 Administrció

 Esbarjo

 TOTAL edificació

40 m2

105 m2

225 m2

81,04 m2

1.740 m2

29 m2

35 m2

3.401,73

1,18%

3,09%

3,61%

2,38%

51,15%

0,85%

1,03%

100%

M2 %

215,08 m2

500,26 m2

390,78 m2

554,50 m2

407,86 m2

707,78 m2

200 m2

5.036,51 m2

4,27%

9,93%

7,76%

11,01%

8,10%

14,05%

3,97%

100%

%M2

Palacio del Nuncio Torre Marata

%M2

Cal Nani

3,90%

7,70%

25,41%

9,35%

21,62%

2,68%

9,30%

100%

26,58 m2

52,53 m2

173,44 m2

63,89 m2

147,59 m2

18,33 m2

63,38 m2

682,57 m2

COMPARATIVA DE SUPERFÍCIES: TORRE MARATA



Treball Final de GrauPalacio del NuncioNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2016ESC 1/250
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Aules

Aules

Hall

Administració

Habitacions

Restaurant

Habitacions

Habitacions

Habitacions

Habitacions

Habitacions

Esbarjo

P1 i P2

PB

P3

Estances

 Hall entrada

 Aules

 Restaurant

 Cuina

 Habitacions

 Administrció

 Esbarjo

 TOTAL edificació

40 m2

105 m2

225 m2

81,04 m2

1.740 m2

29 m2

35 m2

3.401,73

1,18%

3,09%

3,61%

2,38%

51,15%

0,85%

1,03%

100%

M2 %

215,08 m2

500,26 m2

390,78 m2

554,50 m2

407,86 m2

707,78 m2

200 m2

5.036,51 m2

4,27%

9,93%

7,76%

11,01%

8,10%

14,05%

3,97%

100%

%M2

Palacio del Nuncio Torre Marata

%M2

Cal Nani

3,90%

7,70%

25,41%

9,35%

21,62%

2,68%

9,30%

100%

26,58 m2

52,53 m2

173,44 m2

63,89 m2

147,59 m2

18,33 m2

63,38 m2

682,57 m2

COMPARATIVA DE SUPERFÍCIES: PALACIO DEL NUNCIO

3.0.2
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Treball Final de GrauSuperfícies ZonesNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2016ESC 1/200
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

HabitacionsEsbarjoHabitacionsRestaurant

Cuina

Hall
Treballadors

Aula

Administració

PB Masia P1 Masia

PB Cobert

Bar

Serveis

Serveis

Estances

 Hall entrada

 Aules

 Restaurant

 Cuina

 Habitacions

 Administrció

 Esbarjo

 TOTAL edificació

40 m2

105 m2

225 m2

81,04 m2

1.740 m2

29 m2

35 m2

3.401,73

1,18%

3,09%

3,61%

2,38%

51,15%

0,85%

1,03%

100%

M2 %

215,08 m2

500,26 m2

390,78 m2

554,50 m2

407,86 m2

707,78 m2

200 m2

5.036,51 m2

4,27%

9,93%

7,76%

11,01%

8,10%

14,05%

3,97%

100%

%M2

Palacio del Nuncio Torre Marata

%M2

Cal Nani

3,90%

7,70%

25,41%

9,35%

21,62%

2,68%

9,30%

100%

26,58 m2

52,53 m2

173,44 m2

63,89 m2

147,59 m2

18,33 m2

63,38 m2

682,57 m2

COMPARATIVA DE SUPERFÍCIES: CAL NANI

3.0.3
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Treball Final de GrauEmplaçament PropostaNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/500
UPC

3.1Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

ACCÉS
PRINCIPAL

MASIA

COBERT

HORTS

HORTS

B-20

ACCÉS
MERCADERIES

LLEGENDA

PAVIMENTS

VEGETACIÓ

Arbre de nova

plantació

Travertí romà,

acabat per a

exteriors

Sauló compactat al

98% P.M

Valla limitadora

parcel·la

Corves de nivell
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Treball Final de GrauPlànol Enderrocs PBNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/150
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

PB Masia: Enderrocs PB Masia: Obra nova

3.2.1
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Treball Final de GrauPlànol Enderrocs P1Neus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/150
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

P1 Masia: Enderrocs P1 Masia: Obra nova

3.2.2



Cobert
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Treball Final de GrauPlànol Enderrocs CobertNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/150
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Enderrocs PCobert Obra nova PCobert

3.2.3
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Treball Final de GrauPlànol Replanteig PBNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

3.3.1Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Cuina

Lavabo

DistribuidorDespatx

Z.Treballadors

Esbarjo

Menjador

Residus

Magatzem

 Menjador

 Cuina

 Lavabo

 Distribuidor

 Despatx

 Z. treballadors

 Esbarjo

 Residus

 TOTAL

126,93 m²

63,89 m²

30,84 m²

10,38 m²

10,00 m²

5,88 m²

33,40 m²

11,05 m²

292,37 m²

ESTANCES PB m²

ESTANCES P1

m²

SUPERFÍCIES

Cobert m²

TOTAL 675,73 m²

 Zona Polivalent

 Distrivuidors

 H. Individual 1

 H. Individual 2

 H. Individual 3

 H. Individual 4

 H. Doble 1

 H. Doble 2

 Bugaderia

 TOTAL

63,61 m²

19,86 m²

13,87 m²

16,25 m²

16,12 m²

14,14 m²

25,96 m²

26,34 m²

10,61 m²

206,96 m²

 Aula

 Bar exterior

 Lavabos

 Vestuari

 Magatzem

 Despatx

 TOTAL

52,53 m²

86,84 m²

10,43 m²

4,45 m²

3,82 m²

18,33 m²

176,40 m²

PLÀNOL REPLANTEIG PB
(COTES EN METRES)
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Treball Final de GrauPlànol Replanteig P1Neus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

3.3.2Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Zona

polivalent

Distribuidor Distribuidor

Bugaderia

H.Doble 1

H.Doble 2

H.Ind 1 H.Ind 2

H.Ind 3 H.Ind 4

 Menjador

 Cuina

 Lavabo

 Distribuidor

 Despatx

 Z. treballadors

 Esbarjo

 Residus

 TOTAL

126,93 m²

63,89 m²

30,84 m²

10,38 m²

10,00 m²

5,88 m²

33,40 m²

11,05 m²

292,37 m²

ESTANCES PB m²

ESTANCES P1

m²

SUPERFÍCIES

Cobert m²

TOTAL 675,73 m²

 Zona Polivalent

 Distrivuidors

 H. Individual 1

 H. Individual 2

 H. Individual 3

 H. Individual 4

 H. Doble 1

 H. Doble 2

 Bugaderia

 TOTAL

63,61 m²

19,86 m²

13,87 m²

16,25 m²

16,12 m²

14,14 m²

25,96 m²

26,34 m²

10,61 m²

206,96 m²

 Aula

 Bar exterior

 Lavabos

 Vestuari

 Magatzem

 Despatx

 TOTAL

52,53 m²

86,84 m²

10,43 m²

4,45 m²

3,82 m²

18,33 m²

176,40 m²

PLÀNOL REPLANTEIG P1
(COTES EN METRES)
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Treball Final de GrauPlànol Replanteig CobertNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

3.3.3Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Aula Bar exterior

Despatx

Magatzem

Vestuari

Lavabos

 Menjador

 Cuina

 Lavabo

 Distribuidor

 Despatx

 Z. treballadors

 Esbarjo

 Residus

 TOTAL

126,93 m²

63,89 m²

30,84 m²

10,38 m²

10,00 m²

5,88 m²

33,40 m²

11,05 m²

292,37 m²

ESTANCES PB m²

ESTANCES P1

m²

SUPERFÍCIES

Cobert m²

TOTAL 675,73 m²

 Zona Polivalent

 Distrivuidors

 H. Individual 1

 H. Individual 2

 H. Individual 3

 H. Individual 4

 H. Doble 1

 H. Doble 2

 Bugaderia

 TOTAL

63,61 m²

19,86 m²

13,87 m²

16,25 m²

16,12 m²

14,14 m²

25,96 m²

26,34 m²

10,61 m²

206,96 m²

 Aula

 Bar exterior

 Lavabos

 Vestuari

 Magatzem

 Despatx

 TOTAL

52,53 m²

86,84 m²

10,43 m²

4,45 m²

3,82 m²

18,33 m²

176,40 m²

PLÀNOL REPLANTEIG: Planta  Cobert
(COTES EN METRES)
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Treball Final de GrauPlànol Distribució PBNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

3.4.1Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

CuinaLavabo

DistribuidorDespatx

Z.Treballadors

Esbarjo

Menjador

Residus

PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PB

Magatzem

NORMATIVA SEGURETAT

-1 persona per cada 1,50m2 en RESTAURANTS I

AULES

OCUPACIÓ

-1 persona per cada 10m2 en ús ADMINISTRATIU

-1 sortida per una ocupació <100persones

Nº SORTIDES

- Distancia màxima de la sortida a l'exterior de 25m

- Amplada lliure de pas de sortida entre 80-120cm

AMPLADA MÍNIMA

- Per a evaquació de més de 100 persones →

obertura cap a fora

PORTES

- EI-30 mínim

- 80cm d'ample mínim

ESCALES

- Amplada mínima:  A= P/160

(P=nº de persones a evaquar)

-1 persona per cada 20m2 en ús RESIDENCIAL

- PB rest = 224,18m2/1,50m2/p=149,45persones

≈150persones → + d'1 sortida

CÀLCULS

- PB adm = 15,88m2/10m2/p=1,59≈2persones→

1 sortida

- P1 = 220m2/20m2/p=11 persones → 1 sortida

- Pcobert = 52,53m2/1,50m2/p=35,02≈35

persones → 1 sortida

- Amplada d'escala:

A=P/160

A=11pers/160=0,7m < 1,20m existent
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Treball Final de GrauPlànol Distribució P1Neus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

3.4.2Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Zona

polivalent

Distribuidor Distribuidor

BugaderiaH.Doble 1

H.Doble 2

H.Ind 1 H.Ind 2

H.Ind 3 H.Ind 4

PLÀNOL DISTRIBUCIÓ P1

NORMATIVA SEGURETAT

-1 persona per cada 1,50m2 en RESTAURANTS I

AULES

OCUPACIÓ

-1 persona per cada 10m2 en ús ADMINISTRATIU

-1 sortida per una ocupació <100persones

Nº SORTIDES

- Distancia màxima de la sortida a l'exterior de 25m

- Amplada lliure de pas de sortida entre 80-120cm

AMPLADA MÍNIMA

- Per a evaquació de més de 100 persones →

obertura cap a fora

PORTES

- EI-30 mínim

- 80cm d'ample mínim

ESCALES

- Amplada mínima:  A= P/160

(P=nº de persones a evaquar)

-1 persona per cada 20m2 en ús RESIDENCIAL

- PB rest = 224,18m2/1,50m2/p=149,45persones

≈150persones → + d'1 sortida

CÀLCULS

- PB adm = 15,88m2/10m2/p=1,59≈2persones→

1 sortida

- P1 = 220m2/20m2/p=11 persones → 1 sortida

- Pcobert = 52,53m2/1,50m2/p=35,02≈35

persones → 1 sortida

- Amplada d'escala:

A=P/160

A=11pers/160=0,7m < 1,20m existent
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Treball Final de GrauPlànol Distribució CobertNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

3.4.3Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Aula Bar exterior

Despatx

Magatzem

Vestuari

Lavabos

PLÀNOL DISTRIBUCIÓ P Cobert

NORMATIVA SEGURETAT

-1 persona per cada 1,50m2 en RESTAURANTS I

AULES

OCUPACIÓ

-1 persona per cada 10m2 en ús ADMINISTRATIU

-1 sortida per una ocupació <100persones

Nº SORTIDES

- Distancia màxima de la sortida a l'exterior de 25m

- Amplada lliure de pas de sortida entre 80-120cm

AMPLADA MÍNIMA

- Per a evaquació de més de 100 persones →

obertura cap a fora

PORTES

- EI-30 mínim

- 80cm d'ample mínim

ESCALES

- Amplada mínima:  A= P/160

(P=nº de persones a evaquar)

-1 persona per cada 20m2 en ús RESIDENCIAL

- PB rest = 224,18m2/1,50m2/p=149,45persones

≈150persones → + d'1 sortida

CÀLCULS

- PB adm = 15,88m2/10m2/p=1,59≈2persones→

1 sortida

- P1 = 220m2/20m2/p=11 persones → 1 sortida

- Pcobert = 52,53m2/1,50m2/p=35,02≈35

persones → 1 sortida

- Amplada d'escala:

A=P/160

A=11pers/160=0,7m < 1,20m existent
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Treball Final de GrauAlçats PrincipalsNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi 3.5.1

Alçat  Sud-Est A-A'

Alçat Nord-Oest B-B'
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Treball Final de GrauNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC

3.5.2Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi Alçats Laterals

Alçat Sud-Oest C-C'

Alçat Nord-Est D-D'
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Treball Final de GrauNeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/100
UPC
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Alçat Nord-Est F-F'

Alçat Sud-Oest H-H'

Alçat Nord-Oest E-E'

Alçat Sud-Est G-G'



0
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Alçat Nord-Est

Alçat Sud-Oest



+0,00 m

+4,14 m

+9,24 m

PB

P1

PCS

4.14

3.20

+7.34 mPCI

1.90

A A

BB

+0,00 m

+4,14 m

PB

P1

4.14

3.20

+7.34 mPCI

0 1 2 3 4 5
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Secció A

Secció B



+0,00 m

+4,14 m

+9,24 m

PB

P1

PCS

4.14

3.20

+7.34 mPCI

1.90

+0,00 m

+4,14 m

+9,24 m

PB

P1

PCS

4.14

3.20

+7.34 mPCI

1.90

1

1

CC

0 1 2 3 4 5
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Secció C

Secció 1



+0,00 m

+4,14 m

+9,24 m

PB

P1

PCS

4.14

3.20

+7.34 mPCI

1.90

+0,00 m

+4,14 m

+9,24 m

PB

P1

PCS

4.14

3.20

+7.34 mPCI

1.90

3

3

2

2

0 1 2 3 4 5
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Secció 2

Secció 3



+0,00 m

+4,83 m

PB

4.83

PCI

+0,00 m

+4,83 m

PB

4.83

PCI

4

4

D D

0 1 2 3 4 5
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Secció D

Secció 4



TRACTAMENT EXTERIOR INFERIOR

T.E.I.1 - Mur de suport

T.E.I.2 - Morter de suport impermeabilitzant

T.E.I.3 - Drenatge

T.E.I.4 - Morter impermeabilitzant flexible

T.E.I.5 - Perfil d'alumini de subjecció d'inici inferior d'aïllament

T.E.I.6 - Fixació mecànica perfil de subjecció

T.E.I.7 - Capa de regularització de 5mm

T.E.I.8 - Fixació mecànica de 10mm Ø

T.E.I.9 - Morter d'adhesió de 5mm

T.E.I.10 - Placa d'aïllament de suro aglomerat de 40mm

T.E.I.11 - Morter de regularització de 5mm

T.E.I.12 - Malla de reforç de 0,3mm

T.E.I.13 - Morter de regularització de 5mm

T.E.I.14 - Revestiment mineral en capa fina de 3mm

Treball Final de GrauDetall façana SATENeus Ruiz Pericàs EPSEB 2017ESC 1/20
UPC
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T.E.I.8

T.E.I.7

T.E.I.9

T.E.I.10

T.E.I.11

T.E.I.12

T.E.I.13

T.E.I.14

F.4

F5

F.3

F.1

F.6

FAÇANA

F.1 - Coberta de teules àrabs sobre soport de vigues de fusta

F.2 - Canaló de recollida d'aigües pluvials

F.3 - Finestra batent de fusta laminada de 68cm, doble vidre i

triple junta de goma

F.4 - Minvell ceràmic

F.5 - Mur de totxana

F.6 - Mur de pedra de licorella

T.E.I.2

T.E.I.6

T.E.I.5

T.E.I.4

T.E.I.3

T.E.I.1

Detall 2

Detall 1

T.E.S.3

T.E.S.1

TRACTAMENT EXTERIOR SUPERIOR

T.E.S.1 - Dintell ceràmic armat

T.E.S.2 - Premarc de fusta

T.E.S.3 - Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre alcaliresistent

per a formació de trencaaigües

T.E.S.4 - Perfil metàl·lic de protecció

T.E.S.5 - Làmes d'aleació d'alumini de bores plegades

T.E.S.6 - Soport del carril guia

T.E.S.7 - Guies de persiana

DETALL 2 (esc.1/5)

DETALL 1 (esc.1/5)

P1

PB

T.E.S.2

T.E.S.4

F.2

T.E.S.5

T.E.S.6

T.E.S.7
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LLEGENDA

PAVIMENTS

Paviment ceràmic

20x40x2cm en forma

d'espiga

Paviment ceràmic

59,6x180x1,15cm

Paviment de grés

30x30x1,5cm

Paviment de terratzo

llis microgrà

40x40x2cm

CEL RAS

Cel ras de plaques

de guix cargolat

sobre estructura

oculta de xapa d'acer

galvanitzat

Cel ras d'entramat de

viguetes de secció

rectangulars

metàl·liques de secció

6x6cm, recolzades

sobre perfil conformat

en "L", amb acabat de

lames metàl·liques

d'alumini, de secció

6x4cm fixades

mecànicament sobre

soport ancorat en

l'entramat mitjançant

una vareta roscada

PB Masia: Paviments PB Masia: Cel Ras

+2.50

+3.20

+3.20

+3.20

+3.20
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LLEGENDA

PAVIMENTS

Paviment ceràmic

20x40x2cm en forma

d'espiga

Paviment ceràmic

59,6x180x1,15cm

Paviment de grés

30x30x1,5cm

Paviment de terratzo

llis microgrà

40x40x2cm

CEL RAS

Cel ras de plaques

de guix cargolat

sobre estructura

oculta de xapa d'acer

galvanitzat

Cel ras d'entramat de

viguetes de secció

rectangulars

metàl·liques de secció

6x6cm, recolzades

sobre perfil conformat

en "L", amb acabat de

lames metàl·liques

d'alumini, de secció

6x4cm fixades

mecànicament sobre

soport ancorat en

l'entramat mitjançant

una vareta roscada

Plànol Acabats P1

Masia P1: Paviments Masia P1: Cel Ras

+3.00
+3.00

+3.00

+3.00

+3.00
+3.00

+3.00

+3.00

+3.00
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LLEGENDA

PAVIMENTS

Paviment ceràmic

20x40x2cm en forma

d'espiga

Paviment ceràmic

59,6x180x1,15cm

Paviment de grés

30x30x1,5cm

Paviment de terratzo

llis microgrà

40x40x2cm

CEL RAS

Cel ras de plaques

de guix cargolat

sobre estructura

oculta de xapa d'acer

galvanitzat

Cel ras d'entramat de

viguetes de secció

rectangulars

metàl·liques de secció

6x6cm, recolzades

sobre perfil conformat

en "L", amb acabat de

lames metàl·liques

d'alumini, de secció

6x4cm fixades

mecànicament sobre

soport ancorat en

l'entramat mitjançant

una vareta roscada

Plànol Acabats Cobert

Cobert: Paviments Cobert: Cel Ras

+2.50

+4.00

+3.00

+3.00 +3.00

+3.00

+3.00
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Planta Baixa Planta Primera

Planta Cobert

Detall 1: persiana replegada

p.1

p.2

p.3

*

* *

* **

*

*

*

*

*

*

*

*

LLEGENDA

Finestres exteriors

FINESTRES

Portes exteriors

Portes interiors

PORTES

PEX

FX

PX

Perfil metàl·lic de

protecció

Làmes d'aleació

d'alumini de bores

plegades

Guies de persiana

PERSIANA

p.1

p.2

p.3

Les persianes

utilitzades en tot el

projecte son persianes

venecianes replegables

orientables d'aleació

d'alumini (detall 1 i 2)

*

Imatge de persiana en
funcionament



PE5PE4PE3PE2PE1

Descripció

Conjunt de porta / mides

Ferratges Obertura /

Tancaportes

Maneta /

Antipànic

Pany/Clau

Unitats

Nota:

- Totes les portes de fusta

laminada se li farà un

tractament de vernís

resistent a l'exterior i de

protecció a la radiació solar

Porta d'accés al restaurant

de fusta laminada i vidre

laminat.

Una fulla de 120 x 280cm i

dos fixes de 50cm

Batent amb tancaportes

Tirador

Pany de seguretat amb

clau

1

2
8
0

0,50

120

0,50 0,90

2
,
1
5

0,90

2
,
4
8

1,00

2
,
1
5

Una fulla de 90 x 215cm

Batent

Maneta interior

Pom exterior

1

Pany de cop amb clau

Porta d'instal·lacions

d'aigua de xapa d'acer

galvanitzat amb reixa de

ventilació

Una fulla de 90 x 248cm Una fulla de 100 x 215cm

0,90

2
,
2
5

PE6

PE7 PE8

2
,
4
5

2
,
4
5

0,80 0,80 0,80

PE10 PE11

2
,
1
5

0,75

2
,
1
5

0,75 0,75

Porta d'escombreries de

xapa d'acer galvanitzat

amb reixa de ventilació

Porta d'accés zona de

cuina de xapa d'acer

galvanitzat

Batent amb tancaportes i

retenedor

Maneta

Pany de seguretat amb

clau

1

Batent

Maneta

Pany de cop amb clau

2

Porta de servei de

personal de fusta laminada

amb vidre laminat

Una fulla de 90 x 225cm

Batent amb tancaportes

Pany tallafoc

Barra antipànic

Porta d'accés aula

d'estudiants de fusta

laminada amb vidre

laminat

Dos fulles de 80 x 245 cm

Batent amb tancaportes

Maneta

Pany de seguretat amb

clau

1

Dos fulles de 75 x 215cm

Batent

Pom

1

Pany de cop amb clau

Porta de comptadors

d'electricitat de xapa

d'acer galvanitzat amb

reixa de ventilació

Una fulla 75 x 215cm

Batent

Pom

1

Pany de cop amb clau

Porta de comptadors de

gas de xapa d'acer

galvanitzat amb reixa de

ventilació

Una fulla de 80 x 245cm

Porta de serveis i despatx

del cobert de fusta

laminada

Batent

Maneta

Pany de cop amb clau

3

PE9

2
,
4
5

0,80

1

Una fulla de 80 x 245cm

Porta de lavabos del

cobert de fusta laminada

Batent amb tancaportes

Maneta

Pany de cop amb clau

Descripció

Conjunt de porta / mides

Ferratges Obertura /

Tancaportes

Maneta /

Antipànic

Pany/Clau

Unitats

Nota:

- Totes les portes de fusta

laminada se li farà un

tractament de vernís

resistent a l'exterior i de

protecció a la radiació solar

Pany tallafoc

Barra antipànic

Batent amb tancaportes

1 1

Porta d'evacuació de la

sala del restaurant de

fusta laminada i vidre

laminat

0,66 0,66

2
,
3
7

Dues fulles de 68 x 237cm
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P6P1 P5P2 P3

Descripció

Conjunt de porta / mides

Ferratges Obertura /

Tancaportes

Maneta /

Antipànic

Pany/Clau

Unitats

0,80

2
,
2
5

0,80

2
,
2
5

0,67 0,67

2
,
3
0

P4

2
,
6
5

0,53 0,71 0,71 0,53 0,90

2
,
2
5

1,10

2
,
1
0

Porta d'accés zona de jocs

de fusta lacada amb vidre

laminat

Dos fulles de 71 x 265 cm i

dos fixes de 53cm

Batents

Maneta

Pany de cop

1

Porta d'accés a la cuina de

xapa metal·lica llisa amb

ull de bou de vidre laminat

Dos fulles de 67,5 x 230cm

Vaivé als dos costats amb

tancaportes

No

No

1

Porta d'accés a la Planta

Primera de fusta lacada

Una fulla de 110 x 210 cm

Batent

Maneta

Pany de cop

1

Porta d'accés a zona de

serveis i evacuació de

fusta lacada

Una fulla de 90 x 225cm

Batent amb tancaportes

Pany tallafoc

Barra antipànic

1

Porta d'accés als banys

del restaurant de fusta

lacada

Una fulla de 80 x 225cm

Batent amb tancaportes

Tirador

Pany amb rodet

3

Una fulla de 80 x 225cm

Batent

Maneta

Pany de cop

9

Porta d'accés als inodors i

minusvàlids de fusta

lacada

P7 P9P8

0,90

2
,
2
5

0,80

2
,
3
0

Porta entre cuina i

magatzem de xapa

metàl·lica amb ull de bou

Una fulla de 90 x 225cm

Batent als dos costats amb

tancaportes

Tirador

Porta d'accés al magatzem

de la cuina de xapa

metàl·lica

Una fulla de 90 x 245cm

Batent

Maneta

Pany de cop

P10 P11 P12

Pany amb rodet

1

Porta d'accés a les

habitacions de la P1 de

fusta lacada

Una fulla de 80 x 245cm

0,80

2
,
4
5

0,80

2
,
4
5

0,80

2
,
4
5

0,80

2
,
4
5

Batent

Maneta

Pany de cop

1 7

Porta d'accés als banys

d'habitacions dobles de

fusta lacada

Una fulla de 80 x 245cm

Batent

Maneta amb baldó

Pany de cop

2

Porta d'accés als banys

d'habitacions individuals

de fusta lacada

Una fulla de 80 x 245cm

Corredissa

Pany de ganxo

Tirador amb baldó

4

Porta d'accés a la

bugaderia de fusta lacada

amb reixa de ventilació

Una fulla de 80 x 245cm

Batent amb tancaportes

Maneta

Pany de cop

1

Descripció

Conjunt de porta / mides

Ferratges Obertura /

Tancaportes

Maneta /

Antipànic

Pany/Clau

Unitats

Nota:

- Totes les portes interiors

tindran accesori de topall al

terra amb amortidor de

20x35mm Ø. Acabat en

acer inoxidable

Nota:

- Totes les portes interiors

tindran accesori de topall al

terra amb amortidor de

20x35mm Ø. Acabat en

acer inoxidable
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F7

F6F1 F5F2 F3 F4

Finestra zona de jocs de

fusta laminada amb vidre

doble amb camara

Dos fulles de 84 x 131cm

Batents a 180º

No

1 1

1 1 4

F9F8

1
,
3
1

1
,
5
2

1
,
0
6

2
,
4
8

1
,
0
6

1
,
7
8

1
,
7
0

1
,
1
1

1
,
5
9

1
,
2
4

1
,
8
3

1
,
2
0

1
,
9
5

1
,
2
0

1
,
4
2

1
,
3
7

1
,
4
2

1
,
3
7

1
,
2
4

0
,
9
7

1,77 0,83 1,24 1,24 1,30 1,53

1,42 1,00 2,48 1,30

Descripció

Conjunt de vidre / mides

Ferratges Obertura

Persina

Unitats

Nota:

- Totes les finestres de

fusta laminada se li farà un

tractament de vernís

resistent a l'exterior i de

protecció a la radiació solar

0,89 0,89

Finestra zona de sala de

restaurant de fusta

laminada amb vidre doble

amb camara

Una fulla de 73 x 106cm

Batent a 180º

No

Finestra bany de

restaurant de fusta

laminada amb vidre doble

amb camara

Dos fulles de 57 x 106cm

Corredisses elevables

No

1

0,67

0,52

0,57

0,67 0,67

1 5 1

1

Descripció

Conjunt de vidre / mides

Ferratges Obertura

Persina

Unitats

Nota:

- Totes les finestres de

fusta laminada se li farà un

tractament de vernís

resistent a l'exterior i de

protecció a la radiació solar

Finestra cuina de

restaurant de fusta

laminada amb vidre doble

amb camara

Dos fulles de 57 x 170cm

Batents a 180º

Persiana de lames

apiables

Finestra d'habitació de

fusta laminada amb vidre

doble amb camara

Dos fulles de 62 x 159cm

Corredisses elevables

Persiana de lames

apiables

Finestra d'espai comú P1

de fusta laminada amb

vidre doble amb camara

Dos fulles de 72 x 183cm

Persiana de lames

apiables

Batents a 180º

Batents a 180º

Persiana de lames

apiables

Persiana de lames

apiables

Persiana de lames

apiables

No

Corredisses elevables Corredisses elevables Corredisses elevables

Dos fulles de 66 x 195cm

Finestra d'espai comú P1

de fusta laminada amb

vidre doble amb camara

0,61 0,61

0,43

1,16

Dos fulles de 48 x 142cm Dos fulles de 121 x 142cm Dos fulles de 62 x 124cm

0,58

Finestra d'habitació doble

de fusta laminada amb

vidre doble amb camara

Finestra d'habitació doble i

aula de fusta laminada

amb vidre doble amb

camara

Finestra de bany de cobert

de fusta laminada amb

vidre doble amb camara

F10
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Imatge de l'espai central polivalent

Imatge de l'espai central polivalent

Imatge de l'habitació doble

Imatge de l'habitació individual
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Imatge del restaurant, zona d'accés

Imatge de l'espai de jocs de la zona de restaurant

Imatge del restaurant



Treball Final de GrauImatges 3D - P1Neus Ruiz Pericàs EPSEB 2017
UPC

3.10.3Cal Nani, Diseminado Marina, 13, Sant Boi

Imatge de l'aparcament i accés al restaurant-escola Imatge del bar exterior

Imatge de l'aula d'estudi i zona d'activitats culinaries
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LLEGENDA FONTANERIA

Arqueta general de l'edifici

Comptadors d'aigüa

Canalització AFS

Clau de pas AFS

Muntant AFS

Aigüa Freda Sanitaria (AFS)

Aigüa Calenta Sanitaria (ACS)

Acumulador d'aigüa de 500L

Caldera elèctrica

Canalització ACS

Clau de pas ACS

Muntant ACS

Instal·lació solar

Bomba d'aigüa

Canalització Aigüa Freda

Muntant Aigüa Freda

Canalització Aigüa Calenta

Baixant Aigüa Calenta

Plaques solars

PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PB:
FONTANERIA
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LLEGENDA FONTANERIA

Arqueta general de l'edifici

Comptadors d'aigüa

Canalització AFS
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Rebost Fred

Entrada Mercaderies

Cocció

Rentat de vaixella

Preparació del producte

Distribució

Sortida Escombraries

Sortida

Producte

(1) Cabra frigorifica

(2) Prestatge de peu 4 prestatges

(3) Prestatge de peu 4 prestatges

(4) Congelador horitzontal 2000W

(5) Rentamans aotumàtic

(6) Cubell d'escombraries de 90L

(7) Taula mural amb calaixos

(8) Aigüera amb 2 sines i 1 escorredor

(9) Prestatge de paret

(10) Taula mural de preparació

(11) Moble baix portes stock de cuina

(12) Element neutre

(13) Planxa de 2 cremadors

(14) Cuina amb 6 focs amb forn

(15) Moble per stock de cuina

(16) Graella de pedra volcànica

(17) Fregidora 6+6L

(18) Campana extracció de fums

(19) Taula calenta

(20) Carro de transport de 3 prestatges

(21) Taula de rentat amb 1 pica i dutxa

(22) Rentavaixelles

(23) Taula de sortida

(24) Magatzem de neteja
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bruta
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Magatzem de Residus

Servei Auxiliar

PLÀNOL ESQUEMÀTIC DE  DISTRIBUCIÓ
DE LA CUINA DEL RESTAURANT
(COTES EN METRES)
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Arquitectura Amidaments  Preu Unitari  Import 
CAPÍTOL 1 ENDERROCS
TÍTOL 1.1 ENDERROCS
SUBTÍTOL 1.1.1 ENDERROC DE COBERTA         1.594,93 € 

m2 Enderroc de coberta de fibrociment i elements de fixació sense 
aïllament incorporat, de color gris, de perfil d'ona petita, a dos 
aigües a menys de 20m d'alçada amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

93,93               16,98 €          1.594,93 € 

TÍTOL 1.1 ENDERROCS
SUBTÍTOL 1.1.2 ENDERROC DE PARETS I ENVANS         2.894,15 € 

m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15cm 
d'espessor, a mà i amb martell mecànic i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor i transport de runa al abocador 

210,52               11,18 €          2.353,61 € 

m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 10cm 
d'espessor, a mà i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i transport de runa al abocador autoritzat

44,63                 5,84 €             260,64 € 

m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 5cm d'espessor, 
a mà i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i 
transport de runa al abocador autoritzat

57,83                 4,84 €             279,90 € 

TÍTOL 1.1 ENDERROCS
SUBTÍTOL 1.1.3 ENDERROC DE PAVIMENTS         2.965,29 € 

m2 Aixecament de rajola de gres de 30x30cm amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport 
de runa al abocador autoritzat

221,07                 6,68 €          1.476,75 € 

m2 Aixecament de rajola de gres de 35x17cm en espiga amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i transport de runa al abocador autoritzat

23,51                 8,33 €             195,84 € 

m2 Aixecament de paviment continu llis amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de 
runa al abocador autoritzat

70,63                 5,01 €             353,86 € 

m2 Aixecament de paviment continu irregular amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport 
de runa al abocador autoritzat

156,06                 5,68 €             886,42 € 

m2 Aixecament de recrescut de paviment format per envanets de 
sostre mort i solera d'entramat de fusta

20,56                 2,55 €               52,43 € 

TÍTOL 1.1 ENDERROCS
SUBTÍTOL 1.1.4 ENDERROC DE FALS SOSTRES             634,13 € 

m2 Enderroc de fals sostre d'entramat de fusta i canyís i acabat de 
guix amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o 
contenidor i transport de runa al abocador autoritzat

152,07                 4,17 €             634,13 € 

TÍTOL 1.1 ENDERROCS
SUBTÍTOL 1.1.5 ENDERROC DE REVESTIMENTS             282,11 € 

m2 Enderroc d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, i transport 
de runa al abocador autoritzat

34,53                 8,17 €             282,11 € 

PRESSUPOST

Arquitectura Amidaments  Preu Unitari  Import 

PRESSUPOST

TÍTOL 1.1 ENDERROCS
SUBTÍTOL 1.1.6 ENDERROC D'ESCALES               16,37 € 

m Enderroc de graons d'obra amb compressor i càrrega manual 
sobre camió o contenidor i transport de runa a l'abocador 
autoritzat

1,61               10,17 €               16,37 € 

TÍTOL 1.2 DESMUNTATGES
SUBTÍTOL 1.2.1 DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE FUSTERIA             184,58 € 

ud Desmuntatge de fulla i marc de porta interior, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

17                 3,34 €               56,78 € 

ud Desmuntatge de fulla i marc de finestra a façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

16                 3,84 €               61,44 € 

ud Desmuntatge de fulla i marc de porta interior de fusta i vidre 
laminat de dues fulles batents de 71 x 265 cm i dos fixes de 
53cm amb maneta i pany de cop metàl·lics amb acabat brillant, 
per a reaprofitament

1               66,36 €               66,36 € 

TÍTOL 1.2 DESMUNTATGES
SUBTÍTOL 1.2.2 DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS         1.813,58 € 

ud Desmuntatge d'instal·lació de distribució d'aigüa amb tubs, 
accessoris i aixetes per cada unitat de 100 m2 de superfície 
servida per a la instal·lació, amb medis manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor

0,43             186,89 €               80,36 € 

ud Desmuntatge de la xarxa de la instal·lació de gas sense beina, 
per cada unitat de 90m2, amb medis manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor

0,32             139,62 €               44,68 € 

ud Desmuntatge de la xarxa de desaigües d'interior de l'edificació 
per a cada unitat de 4m2 de estança humida, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,7             105,75 €          1.131,53 € 

ud Desmuntatge de la xarxa de distribució elèctrica interior per a 
cada unitat de 90m2 de superfície servida, amb medis manuals i 
càrrega manual sobre camió o conenidor

5,24             106,30 €             557,01 € 

TÍTOL 1.2 DESMUNTATGES
SUBTÍTOL 1.2.3 DESMUNTATGE D'APARELLS SANITARIS               68,29 € 

ud Aixecament d'aixeta, suport, sifó, desaigües i desconexió de les 
xarxes d'aigua i evacuació, amb medis manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor

1               10,31 €               10,31 € 

ud Aixecament de banyera, suport, sifó, desaigües i desconexió de 
les xarxes d'aigua i evacuació, amb medis manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

1               22,86 €               22,86 € 

ud Aixecament de cisterna alta d'inodor, suport, sifó, desaigües i 
desconexió de les xarxes d'aigua i evacuació, amb medis 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1               11,43 €               11,43 € 
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ud Aixecament d'inodor, suport, sifó, desaigües i desconexió de les 
xarxes d'aigua i evacuació, amb medis manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor

1               11,29 €               11,29 € 

ud Aixecament de lavabo, suport, sifó, desaigües i desconexió de 
les xarxes d'aigua i evacuació, amb medis manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

1               12,40 €               12,40 € 

TÍTOL 1.2 DESMUNTATGES
SUBTÍTOL 1.2.4 DESMUNTATGE DE MOBLES DE CUINA               68,23 € 

ud Desmuntatge del conjunt de mobles de cuina de fusta i 
accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor

1               35,34 €               35,34 € 

ud Desmuntatge de taulell de pedra natural de 4cm de gruix, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

1               16,24 €               16,24 € 

ud Desmuntatge d'aixeta de cuina i aigüera metàl·lica, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1               10,90 €               10,90 € 

ud Desmuntatge de cuina econòmica de fogons i forn de la 
instal·lació de l'edificació amb mitjans manuals i càrrega sobre 
camió o contenidor

1                 5,75 €                 5,75 € 

TÍTOL 1.3 OBERTURA DE FORATS
SUBTÍTOL 1.3.1 OBERTURA DE FORATS EN MUR         3.206,65 € 

m3 Obertura de forat en mur de 60cm de pedra, amb medis 
mecanics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

25,03             103,93 €          2.601,37 € 

m3 Obertura de forat en mur de 20cm de totxana, amb medis 
mecanics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,18               54,14 €             605,29 € 

TOTAL CAPÍTOL 1 ENDERROCS   13.728,32 € 

CAPÍTOL 2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
TÍTOL 2.1 PREPARACIÓ DEL TERRENY
SUBTÍTOL 2.1.1 DESBROSSAMENT, NIVELLACIÓ I NETEJA DEL TERRENY             214,33 € 

m2 Desbrossament de plantes i herbes en exterior, amb medis 
manuals, amb una alçada de mala herba <= 15cm i càrrega 
sobre camió o contenidor

188,01                 1,14 €             214,33 € 

TÍTOL 2.2 EXCAVACIONS A CEL OBERT
SUBTÍTOL 2.2.1 EXCAVACIÓ DE RASES PER XARXA D'INSTAL·LACIONS             226,08 € 

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de 
profunditat, en terreny compacte, realitzada amb 
retroexcavadora i amb les terres deixadas a la bora

28,26                 8,00 €             226,08 € 
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TÍTOL 2.2 EXCAVACIONS A CEL OBERT
SUBTÍTOL 2.2.2 EXCAVACIÓ PER FORMCIÓ DE SOLERA             579,07 € 

m3 Excavació per a rebaix en terreny tou (SPT <20), per a formació 
de solera, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa 
sobre camió

188,01                 3,08 €             579,07 € 

TÍTOL 2.3 TERRAPLENS
SUBTÍTOL 2.3.1 REOMPLERT DE RASES PER INSTAL·LACIONS             692,72 € 

m3 Reomplert de rases per a instal·lacions, amb sorra 0,5mm,  
compactació al 95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de 
guiat manual

26,48               26,16 €             692,72 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY     1.712,20 € 

CAPÍTOL 3 OBRA
TÍTOL 3.1 MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
SUBTÍTOL 3.1.1 MURS DE MAÓ CALAT PER REVESTIR         2.678,93 € 

m2 Paret de tancament recolzada d'espessor de 14cm, de maó 
calat, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 
290x140x100 mm, per a revestir, agafat amb morter 1:6, amb 
ciment CEM II 

113,90               23,52 €          2.678,93 € 

TÍTOL 3.1 MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
SUBTÍTOL 3.1.2 MURS DE MAÓ CALAT A CARA VISTA         1.649,65 € 

m2 Paret de tancament recolzada d'espessor de 14cm, de maó 
calat, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 
290x140x100 mm, a una cara vista, agafat amb morter 1:6, amb 
ciment CEM II 

28,06               58,79 €          1.649,65 € 

TÍTOL 3.2 ENVANS
SUBTÍTOL 3.2.1 ENVANS DE CARTRÓ GUIX       20.656,92 € 

m2 Envans de plaques de guix laminat format per estructura doble 
normal en C amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un 
espessor total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 
48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 2 plaques en cada 
cara de tipus normal (N) de 15 mm d'espessor, fixades 
mecànicament

92,97               43,21 €          4.017,23 € 

m2 Envans de plaques de guix laminat format per estructura doble 
normal en C amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un 
espessor total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 
48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 2 plaques en cada 
cara, unes tipus normal (N) de 15 mm d'espessor i les altres 
tipus hidròfuga (H) de 15 mm d'espessor, fixades mecànicament

92,58               48,17 €          4.459,58 € 
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m2 Envans de plaques de guix laminat format per estructura doble 
normal en C amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un 
espessor total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 
48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 2 plaques en cada 
cara, tipus hidròfuga (H) de 15 mm d'espessor, fixades 
mecànicament

135,06               52,32 €          7.066,34 € 

m2 Envans de plaques de guix laminat format per estructura doble 
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb 
un espessor total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm 
de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 2 plaques en 
cada cara de tipus normal (N) de 15 mm d'espessor, fixades 
mecànicament

74,89               43,88 €          3.286,17 € 

m2 Envans de plaques de guix laminat format per estructura doble 
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb 
un espessor total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm 
de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 2 plaques en 
cada cara, tipus hidròfuga (H) de 15 mm d'espessor, fixades 
mecànicament

37,42               48,84 €          1.827,59 € 

TÍTOL 3.3 ELEMENTS I TREBALLS COMPLEMENTARIS
SUBTÍTOL 3.3.1 DINTELLS             546,55 € 

ud Dintell prefabricat de ceràmica armada de 20 cm d'ample i 1,10 
m de llarg, per a revestir, col·locat amb el mateix morter de la 
paret

8               12,50 €             100,00 € 

ud Dintell prefabricat de ceràmica armada de 20 cm d'ample i 1,40 
m de llarg, per a revestir, col·locat amb el mateix morter de la 
paret

3               14,63 €               43,89 € 

ud Dintell prefabricat de ceràmica armada de 20 cm d'ample i 2,60 
m de llarg, per a revestir, col·locat amb el mateix morter de la 
paret

4               38,98 €             155,92 € 

ud Dintell prefabricat de ceràmica armada de 20 cm d'ample i 1,90 
m de llarg, per a revestir, col·locat amb el mateix morter de la 
paret

1               21,68 €               21,68 € 

ud Dintel de formigó armat de 60cm d'ample i 1,10 de llarg per a 
porta exterior per a revestir, col·locat amb morter 1:4

2               74,39 €             148,78 € 

ud Dintel de formigó armat de 60cm d'ample i 1,30 de llarg per a 
porta exterior per a revestir, col·locat amb morter 1:4

1               76,28 €               76,28 € 

TÍTOL 3.3 ELEMENTS I TREBALLS COMPLEMENTARIS
SUBTÍTOL 3.3.2 ESCUPIDORS             483,60 € 

m Escupidor  de 20 cm d'ample, amb rajola ceràmica vidriada, amb 
trencaigües, pres amb morter mixte 1:2:10

10               15,60 €             156,00 € 

m Escupidor  de 60 cm d'ample, amb rajola ceràmica vidriada, amb 
trencaigües, pres amb morter mixte 1:2:10

7               46,80 €             327,60 € 

TOTAL CAPÍTOL 3 OBRA   26.015,64 € 
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CAPÍTOL 4 COBERTES
TÍTOL 4.1 COBERTA
SUBTÍTOL 4.1.1 COBERTA DE TEULA CERÀMICA       20.815,92 € 

m2 Coberta inclinada convencional, amb una inclinació del 30%, de 
teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter 
mixte elaborat en obra, sobre placa conformada bituminosa i 
entarimat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich 
de fusta i poliestiré extruit, amb la cara exterior del tauler 
aglomerat hidrofugat de 19 mm d'espessor, poliestiré extruit de 
60 mm d'esspesor i cara interior amb taulell de partícules 
orientades (OSB) de 11 mm d'espessor, col·locat amb fixacions 
mecàniques i segellat de juntes; recolzada sobre estructura de 
bigues de fusta natural amb tractament per a exteriors

198,72             104,75 €       20.815,92 € 

TÍTOL 4.1 COBERTA
SUBTÍTOL 4.1.2 COBERTA DE PLAQUES ONDULADES             685,61 € 

m2 Coberta inclinada de xapa ondulada perfilada d'acer galvanitzat, 
de 0,6 mm de espessor, amb una inclinació mitja del 30%, 
formada sobre estructura portant de bigues de fusta tractades 
per a exteriors fixada mecànicament al suport de bigues

14,44               47,48 €             685,61 € 

TÍTOL 4.2 ELEMENTS ESPECIALS
SUBTÍTOL 4.2.1 CANALONS I BAIXANTS         4.185,22 € 

m Canaló exterior de secció semicircular de planxa d'acer 
galvanitzat de 0,5 mm de espessor, de diàmetre 155 mm i 33 cm 
de desenvolupament, col·locada amb peces especials i 
conectada al baixant

85,6               31,44 €          2.691,26 € 

m Baixant exterior de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 
100 mm y 0,6 mm d'espessor, incloses les peces especials i fixat 
mecànicament amb brides

44,2               33,80 €          1.493,96 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 COBERTA   25.686,76 € 
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CAPÍTOL 5 FAÇANA
TÍTOL 5.1 FAÇANA
SUBTÍTOL 5.1.1 FAÇANA SISTEMA SATE       58.115,19 € 

m2 Sistema de façana SATE d'aïllament exterior d'edificació amb 
morter d'adhesió weber.therm base placa aïllant a base de suro 
natural aglomerat weber.therm corcho amb conductivitat 
tèrmica 0.040 m. K/W, fixacions mecàniques weber.therm 
espiga H3, malla de reforç weber.therm malla 160 i revestiment 
mineral weber.cal flexible,acabat mineral capa fina weber.cal 
flexible d'acabat llis color beige, inclosos els accessoris de 
cantoneres, formació de forats i d'arrancada 

576,01               80,00 €       46.080,80 € 

m2 Aplacat en parament vertical de 1,10 m d'alçada, amb plaquetes 
de travertí Romà, porus obert, acabat pulit, de plaques de mides 
irregulars, fixat amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, gris; i 
rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les 
peces

130,20               92,43 €       12.034,39 € 

TOTAL CAPÍTOL 5 FAÇANA   58.115,19 € 

CAPÍTOL 6 REVESTIMENTS
TÍTOL 6.1 ARREBOSATS
SUBTÍTOL 6.1.1 ARREBOSAT DE PARAMENTS VERTICALS             470,23 € 

m2 Revestiment de parament vertical arrebossat reglejat de morter 
de cal hitràulica natural, color blanc RAL1013

195,93                 2,40 €             470,23 € 

TÍTOL 6.2 ENGUIXATS
SUBTÍTOL 6.2.1 ENGUIXAT EN PARAMENTS VERTICALS         2.733,02 € 

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 
3,00 m de alçada, amb guix B1, acabat enlluit amb escaiola A 
segon la norma UNE-EN 13279-1

381,8                 6,34 €          2.420,61 € 

m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat enlluit amb escaiola A 
segons la norma UNE-EN 13279-1

88,5                 3,53 €             312,41 € 

TÍTOL 6.2 ENGUIXATS
SUBTÍTOL 6.2.2 ENGUIXAT EN PARAMENTS INCLINATS D'ESCALA               10,65 € 

m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat d'escala interior, 
amb guix B1, acabat enlluit amb escaiola A segon la norma UNE-
EN 13279-1

4,02                 2,65 €               10,65 € 
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TÍTOL 6.3 ENRAJOLATS I APLACATS
SUBTÍTOL 6.3.1 ENRAJOLAT EN PARAMENTS VERTICALS         4.603,69 € 

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçada >3 m amb 
rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 peces/m2 col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica i juntes amb borada gris

89,12               20,36 €          1.814,48 € 

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçada 2,30m amb 
rajola ceràmica esmaltada mat, 10 peces/m2 col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica i juntes amb borada gris

136,52               18,26 €          2.492,86 € 

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçada 2,50m amb 
rajola ceràmica esmaltada mat, 50 peces/m2 col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica i juntes amb borada gris

14,4               20,58 €             296,35 € 

TÍTOL 6.3 ENRAJOLAT I APLACATS
SUBTÍTOL 6.3.2 FORMACIÓ DE CANTONERA             145,08 € 

m Cantonera de PVC de color metàl·lic mate, de 8 mm de alçada, i 
amb forma d'un quart de cercle tancat, col·locada amb morter 
adhesiu

50,2                 2,89 €             145,08 € 

TÍTOL 6.3 ENRAJOLAT I APLACATS
SUBTÍTOL 6.3.3 APLACAT DE SURO               50,00 € 

m2 Revestiment vertical amb planxes d'aglomerat de suro de 3 mm 
de espessor, col·locadas amb adhesiu

6,12                 8,17 €               50,00 € 

TÍTOL 6.4 CEL RASOS
SUBTÍTOL 6.4.1 CEL RAS DE CARTRÓ GUIX PER REVESTIR         6.753,53 € 

m2 Cel ras format per plaques de guix d'espessor de 2,50cm 
cargolat sobre una estructura oculta de xapa d'acer galvanitzat, 
formada per perfils T/C de 40mm d'ample cada 40cm i perfilería 
“U” amb cargols autoperforants d'acer galvanitzat PM 25mm i 
cargols d'acer MM-3,5x9,5mm incloent-hi forquilles, peces 
d'entroncament, orificis per a la instal·lació de focus, juntes amb 
cinta i pasta, elements de suspensió i fixació.

152,47               18,92 €          2.884,73 € 

m2 Cel ras d'entramat de viguetes de secció rectangulars 
metàl·liques de secció 6x6cm, recolzades sobre perfil conformat 
en "L", amb acabat de lames metàl·liques d'alumini pintat en 
color blanc RAL 1013, de secció 6x4cm fixades mecànicament 
sobre suport ancorat en l'entramat mitjançant una vareta 
roscada 

80,6               48,00 €          3.868,80 € 

TOTAL CAPÍTOL 6 REVESTIMENTS   14.766,20 € 
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CAPÍTOL 7 PAVIMENTS
TÍTOL 7.1 SUB-BASES
SUBTÍTOL 7.1.1 SOLERA         2.135,79 € 

m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i mida 
màxima de l'àrid 20 mm, d'espessor 10 cm, col·locat desde 
camió

188,01               11,36 €          2.135,79 € 

TÍTOL 7.2 RAJOLES
SUBTÍTOL 7.2.1 TERRATZO         2.895,17 € 

m2 Paviment de terratzo llis microgrà, de 40x40 cm, col·locat a cop 
de mall amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm 
d'espessor, per a ús interior intens, inclòs rebaixat

85,91               33,70 €          2.895,17 € 

TÍTOL 7.2 RAJOLES
SUBTÍTOL 7.2.2 GRES         3.209,46 € 

m2 Paviment de gres de 30x30x1,5cm sense esmaltar, antilliscant,  
a cop de mall, agafat amb morter de ciment 1:6 i borada de 
color marró

89,4               35,90 €          3.209,46 € 

TÍTOL 7.2 RAJOLES
SUBTÍTOL 7.2.3 CERÀMICA       11.136,66 € 

m2 Paviment de rajola ceràmica d'acabat mat, classe CL1 R-9, color 
Boston topo , de 59,6x180x1,15cm, col·locat a cop de mall amb 
morter de ciment 1:6 i borada color gris

201               20,52 €          4.124,52 € 

m2 Paviment de rajola ceràmica de color vermellòs, d'acabat mat, 
de 20x40x2cm, col·locat en forma d'espiga a cop de mall amb 
morter de ciment 1:6 i borada color blanc

187,34               37,43 €          7.012,14 € 

TÍTOL 7.2 RAJOLES
SUBTÍTOL 7.2.4 SOCOLS         2.255,64 € 

m Sòcol ceràmic color Boston topo , de 10 cm d'alçaria, col·locat 
amb tacs d'expansió i cargols

161,08                 6,32 €          1.018,03 € 

m Sòcol de terratzo, de 10 cm d'alçaria, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols

62,7                 7,33 €             459,59 € 

m Sòcol de ceràmic de color vermellòs , de 10 cm d'alçaria, 
col·locat amb tacs d'expansió i cargols

103,46                 7,52 €             778,02 € 

TÍTOL 7.3 PAVIMENTS VARIS
SUBTÍTOL 7.3.1 GRAÓ D'ESCALES             285,67 € 

m2 Graó de fusta massissa de 6 cm d'espessor, d'una peça, col·locat 
amb fixacions mecàniques

8,37               34,13 €             285,67 € 
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TÍTOL 7.3 PAVIMENTS VARIS
SUBTÍTOL 7.3.2 BARRA             311,95 € 

m2 Paviment de rajola ceràmica d'acabat satinat d'imitació fusta de 
base roure de 19,5x120cm, col·locat a cop de mall amb morter 
de ciment 1:6 i borada beige

9,1               34,28 €             311,95 € 

TOTAL CAPÍTOL 7 PAVIMENTS   22.230,33 € 

CAPÍTOL 8 FUSTERIA EXTERIOR
TÍTOL 8.1 FINESTRES I BALCONERES
SUBTÍTOL 8.1.1 FINESTRES PRACTICABLES DE FUSTA         5.232,69 € 

ud F1_Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
batent amb obertura de 180º, de 177x131cm i marc perimetral 
de 100x100 mm i marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre 
laminat 4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

1             220,63 €             220,63 € 

ud F2_Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
batent amb obertura de 180º, de 83x106cm i marc perimetral 
de 100x100 mm i marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre 
laminat 4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

1             173,01 €             173,01 € 

ud F3_Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
corredissa amb obertura de 180º, de 124x106cm i marc 
perimetral de 100x100 mm i marc de les fulles de 50x100mm, 
doble vidre laminat 4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica 
U=1,0*2,4W/m2K, atenuació acústica 38db i un nivell de 
seguretat NPD/1B1; triple junta de goma d'estanqueitat, vernís  
amb tiny fosc de tonalitat J085T resistent a l'exterior i amb 
protecció als rajos ultravioleta

1             198,73 €             198,73 € 

ud F4_Fusteria exterior de fusta de pi laminada, per a finestra 
batent, de 124x170cm, Fusteria exterior de fusta de pi laminada 
per a finestra batent amb, de 124x170cm i marc perimetral de 
100x100 mm i marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre 
laminat 4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

1             251,18 €             251,18 € 



Arquitectura Amidaments  Preu Unitari  Import 

PRESSUPOST

ud F5_Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
corredissa, de 130x159cm i marc perimetral de 100x100 mm i 
marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre laminat 
4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

5             249,68 €          1.248,40 € 

ud F6_ Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
batent amb obertura de 180º, de 153x183cm i marc perimetral 
de 100x100 mm i marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre 
laminat 4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

1             346,94 €             346,94 € 

ud F7_Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
batent amb obertura de 180º, de 142x195cm i marc perimetral 
de 100x100 mm i marc de les fulles de 50x10mm, doble vidre 
laminat 4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

1             328,55 €             328,55 € 

ud F8_Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
corredissa, de 100x142cm i marc perimetral de 100x100 mm i 
marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre laminat 
4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

1             195,22 €             195,22 € 

ud F9_Fusteria exterior de fusta de pi laminada, per a finestra 
corredissa, de 248x142cm, i marc perimetral de 100x100 mm i 
marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre laminat 
4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

4             520,02 €          2.080,08 € 

ud F10_Fusteria exterior de fusta de pi laminada per a finestra 
corredissa, de 130x124cm i marc perimetral de 100x100 mm i 
marc de les fulles de 50x100mm, doble vidre laminat 
4+4/16/6+6 amb transmissió tèrmica U=1,0*2,4W/m2K, 
atenuació acústica 38db i un nivell de seguretat NPD/1B1; triple 
junta de goma d'estanqueitat, vernís  amb tiny fosc de tonalitat 
J085T resistent a l'exterior i amb protecció als rajos ultravioleta

1             189,95 €             189,95 € 
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TÍTOL 8.1 FINESTRES I BALCONERES
SUBTÍTOL 8.1.2 PREMARC DE FINESTRES             336,03 € 

ud F1_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 177x131cm

1               21,70 €               21,70 € 

ud F2_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 83x106cm

1               15,95 €               15,95 € 

ud F3_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 124x106cm

1               17,88 €               17,88 € 

ud F4_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 124x170cm

1               19,62 €               19,62 € 

ud F5_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 130x159cm

5               18,34 €               91,70 € 

ud F6_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 153x183cm

1               20,18 €               20,18 € 

ud F7_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 142x195cm

1               20,46 €               20,46 € 

ud F8_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 100x142cm

1               16,39 €               16,39 € 

ud F9_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 248x142cm

4               23,55 €               94,20 € 

ud F10_Premarc de fusta de pi de secció 50x35mm, per a forat 
d'obra de 130x124cm

1               17,95 €               17,95 € 

TÍTOL 8.2 PORTES
SUBTÍTOL 8.2.1 PORTA D'ACCES DE FUSTA         2.074,61 € 

ud PE1_Porta d'entrada de fusta natural de pi vernissada amb tiny 
fosc de color J085T i vidre laminat amb una fulla batent de 
120x280cm i dues fulles fixes de 50x280cm, amb tancaportes, 
tirador metàl·lic d'acabat brillant i pany de seguretat amb clau

1             355,79 €             355,79 € 

ud PE2_ Porta batent de dues fulles de fusta de pi laminada 
envernissada amb tiny fosc de color J085T i vidre laminat amb 
fulles de 68x237cm, amb tancaportes, barra antipànic i pany 
tallafoc

1             468,32 €             468,32 € 

ud PE6_Porta batent fusta natural de pi laminada, envernissada, 
amb ull de bou de vidre laminat, fulla de 90x225cm, amb 
tancaportes, barra antipànic i pany tallafoc

1             246,74 €             246,74 € 

ud PE7_Porta de dues fulles batents de fusta natural de pi 
laminada envernissada, amb vidre laminat, fulla de 80x245cm, 
amb tancaportes, maneta metàl·lica i pany de seguretat amb 
clau

1             203,68 €             203,68 € 

ud PE8_Porta batent de fusta natural de pi laminada envernissada, 
fulla de 80x245cm, maneta metàl·lica i pany de cop amb clau

3             198,25 €             594,75 € 

ud PE9_Porta batent de fusta natural de pi laminada envernissada, 
fulla de 80x245cm, maneta metàl·lica, amb tancaportes i pany 
de cop amb clau

1             205,33 €             205,33 € 
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TÍTOL 8.2 PORTES
SUBTÍTOL 8.2.2 PREMARC DE PORTES             238,75 € 

ud PE1_Premarc de fusta natural de pi per a porta arcada de llum 
220x280cm 

1               42,30 €               42,30 € 

ud PE6_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
100x230cm

1               29,49 €               29,49 € 

ud PE7_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
170x250cm

1               38,72 €               38,72 € 

ud PE8_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x250cm

3               32,06 €               96,18 € 

ud PE9_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x250cm

1               32,06 €               32,06 € 

TÍTOL 8.3 PERSIANES
SUBTÍTOL 8.3.1 PERSIANA APILBLE DE LAMES DE FUSTA         6.246,27 € 

ud Persiana de lames apilables orientables d'aleació  d'alumini per 
a exteriors Grad Stor-80  de 124x182,9cm, amb maneta 

1             375,26 €             375,26 € 

ud Persiana de lames apilables orientables d'aleació  d'alumini per 
a exteriors Grad Stor-80  de 130x171,1cm, amb maneta 

5             398,55 €          1.992,75 € 

ud Persiana de lames apilables orientables d'aleació  d'alumini per 
a exteriors Grad Stor-80  de 153x196,9cm, amb maneta 

1             556,28 €             556,28 € 

ud Persiana de lames apilables orientables d'aleació  d'alumini per 
a exteriors Grad Stor-80  de 142x209,8cm, amb maneta 

1             567,95 €             567,95 € 

ud Persiana de lames apilables orientables d'aleació  d'alumini per 
a exteriors Grad Stor-80  de 100x152,8cm, amb maneta 

1             355,47 €             355,47 € 

ud Persiana de lames apilables orientables d'aleació  d'alumini per 
a exteriors Grad Stor-80  de 248x152,8cm, amb maneta 

4             599,64 €          2.398,56 € 

TÍTOL 8.4 TANCA PERIMETRAL
SUBTÍTOL 8.4.1 PARAPET I VEGETACIÓ       10.530,72 € 

m Barana de fusta de roure envernissada, tractada per exteriors 
formada per contenidor de fusta amb elements vegetals i 
llistons de fusta de 5x5x350cm i 5x5x50cm

18,7             563,14 €       10.530,72 € 

TOTAL CAPÍTOL 8 FUSTERIA EXTERIOR   24.659,07 € 
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CAPÍTOL 9 FUSTERIA INTERIOR
TÍTOL 9.1 PORTES
SUBTÍTOL 9.1.1 PORTA D'UNA FULLA AMB MARC         3.862,03 € 

ud P3_Porta de fusta lacada de 110x210cm amb marc de 
50x50mm, d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat 
satinat i pany de cop 

1             178,92 €             178,92 € 

ud P4_Porta de fusta lacada de 90x225cm amb marc de 50x50mm, 
d'obertura batent, barra antipànic, amb tancaportes i pany 
tallafoc

1             305,45 €             305,45 € 

ud P5_Porta de fusta lacada per a cambra humida de 80x225cm 
amb marc de 50x50mm, d'obertura batent, tirador metàl·lic 
amb acabat satinat, amb tancaportes i pany de rodet

3             151,38 €             454,14 € 

ud P6_Porta de fusta lacada per a cambra humida de 80x225cm 
amb marc de 50x50mm, d'obertura batent, maneta metàl·lica 
amb acabat satinat, condemna i pany de rodet

9             176,65 €          1.589,85 € 

ud P9_Porta de fusta lacada de 80x245cm, marc de 50x50mm, 
d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat satinat i pany 
de cop

7             128,85 €             901,95 € 

ud P10_Porta de fusta lacada de 80x245cm, marc de 50x50mm, 
d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat satinat, baldó 
metàl·lic  i pany de cop

2             145,37 €             290,74 € 

ud P12_Porta de fusta lacada de 80x245cm, marc de 50x50mm 
amb reixa de ventilació, d'obertura batent, maneta metàl·lica 
amb acabat satinat, tancaportes metàl·lic i pany de cop

1             140,98 €             140,98 € 

TÍTOL 9.1 PORTES
SUBTÍTOL 9.1.2 PORTA DE DUES FULLES AMB MARC               67,56 € 

ud P1_Porta reaprofitada de fusta reparada i lacada en color blanc 
RAL 1013 amb vidre laminat, ,de dues fulles batents de 
71x265cm i dues fulles fixes de 53cm d'amplada, maneta 
metàl·lica cromada satinada i pany de cop; inclou la substitució 
d'elements deteriorats, restitució superficial de volum, masillat 
d'esquerdes amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi 
sense disolvents, de dos components i baixa viscositat.

1               67,56 €               67,56 € 

TÍTOL 9.1 PORTES
SUBTÍTOL 9.1.3 PORTA CORREDISSA             558,60 € 

ud P11_Porta de fusta lacada de 80x245cm, marc de 50x50mm, 
d'obertura corredissa, tirador metàl·lic amb acabat satinat, 
baldó metàl·lic  i pany de ganxo

4             139,65 €             558,60 € 
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TÍTOL 9.1 PORTES
SUBTÍTOL 9.1.5 PREMARC DE PORTES             944,07 € 

ud P1_Premarc de fusta natural de pi per a porta arcada de llum 
250x265cm 

1               42,30 €               42,30 € 

ud P3_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
110x215cm

1               29,49 €               29,49 € 

ud P4_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
100x230cm

1               38,72 €               38,72 € 

ud P5_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x230cm

3               32,06 €               96,18 € 

ud P6_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x230cm

9               32,06 €             288,54 € 

ud P9_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x250cm

7               32,06 €             224,42 € 

ud P10_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x250cm

2               32,06 €               64,12 € 

ud P11_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x250cm

4               32,06 €             128,24 € 

ud P12_Premarc de fusta natural de pi per a porta de llum 
90x250cm

1               32,06 €               32,06 € 

TÍTOL 9.2 ESCALES
SUBTÍTOL 9.2.1 PASAMANS               39,15 € 

m Pasamans de fusta de roure envernissada, inclosos els cargols 
de fixació, col·locat i cargolat

1               39,15 €               39,15 € 

TÍTOL 9.2 ESCALES
SUBTÍTOL 9.2.2 PARAPET DE LISTONS DE FUSTA             120,00 € 

ud Parapet de llistons de fusta de pi de 7x315cm separats 7cm 
entre ells, amb llistó horitzontal de subjecció a 50cm i a 200cm, 
envernissats i fixats al suport amb cargols de 20cm de llarg i 
diametre de 1,2cm  

1             120,00 €             120,00 € 

TÍTOL 9.3 ARMARIS
SUBTÍTOL 9.3.1 FRONT D'ARMARIS DE PORTES PRACTICABLES         1.117,08 € 

ud Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta, 
de 30 mm d'espessor, de cares llises 

6             186,18 €          1.117,08 € 

TÍTOL 9.3 ARMARIS
SUBTÍTOL 9.3.2 INTERIOR D'ARMARIS         3.409,92 € 

ud Estructura interior d'armari de fusta de roure de 
120x250x60cm, vernissada amb vernís incolor amb prestatges i 
calaixos

4             476,25 €          1.905,00 € 

ud Estructura interior d'armari de fusta de roure de 
180x250x60cm, vernissada amb vernís incolor amb prestatges i 
calaixos

2             752,46 €          1.504,92 € 

TÍTOL 9.4 MOBLES DE CUINA
SUBTÍTOL 9.4.1 MOBLES ALTS             478,92 € 

ud Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 1800x400 mm y 
900 mm d'alçada, de fusta massissa de pi, amb tiradors, 
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

2             239,46 €             478,92 € 
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TÍTOL 9.4 MOBLES DE CUINA
SUBTÍTOL 9.4.2 MOBLES BAIXOS         3.267,20 € 

ud Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 
700 mm d'alçada, amb porta de fusta massissa de pi, sobre peus 
regulables de PVC, amb tiradors, ferratges i sòcol, col·locat 
recolzat al terra i fixat a la paret

13             204,20 €          2.654,60 € 

ud Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 
700 mm d'alçada, amb 4 calaixos de fusta massissa de pi, sobre 
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratges i sòcol, col·locat 
recolzat al terra i fixat a la paret

3             204,20 €             612,60 € 

TÍTOL 9.4 MOBLES DE CUINA
SUBTÍTOL 9.4.3 TAULELL DE MARMOL         1.620,44 € 

m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb 
fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'ample, amb 
cantells bisellats, fixada a l'estructura de base o moble amb 
cargols

17,46               88,58 €          1.546,61 € 

ud Formació de forat sobre taulell de resines sintètiques, de forma 
circular i de diàmetre 30 mm, com màxim

3               24,61 €               73,83 € 

TOTAL CAPÍTOL 9 FUSTERIA INTERIOR   15.484,97 € 

CAPÍTOL 10 SERRALLERIA
TÍTOL 10.1 FUSTERIA METÀL·LICA
SUBTÍTOL 10.1.1 PORTA METÀL·LICA         2.741,37 € 

ud P2_Porta de xapa metàl·lica llisa de dues fulles batents de 
67x230cm, amb vaivé en dos sentits, lacada en color blanc RAL 
1013, amb ull de bou de vidre laminat transparent, i 
tancaportes

1             176,38 €             176,38 € 

ud P7_Porta de xapa metàl·lica llisa d'una fulla batent de 
90x245cm, amb vaivé en dos sentits, lacada en color blanc RAL 
1013, amb ull de bou rectangular de vidre laminat transparent, 
amb tancaportes, tirador metàl·lic amb acabat satinat i pany 
amb rodet

1             294,95 €             294,95 € 

ud P8_Porta de xapa metàl·lica llisa lacada de 90x245cm, marc de 
50x50cm, d'obertura batent, maneta metàl·lica amb acabat 
satinat i pany de cop

1             135,30 €             135,30 € 

ud PE3_Porta batent de xapa d'acer galvanitzat amb reixes de 
ventilació, fulla de 90x215cm amb maneta ala cara interior i 
pom a la cara exterior i pany de cop amb clau

1             355,79 €             355,79 € 

ud PE4_Porta batent de xapa d'acer galvanitzat, fulla de 90x248cm 
amb maneta, pany de seguretat amb clau, amb tancaportes i 
retenedor

1             355,79 €             355,79 € 

ud PE5_Porta batent de xapa d'acer galvanitzat amb reixes de 
ventilació, fulla de 100x215cm amb maneta, pany de cop amb 
clau

2             355,79 €             711,58 € 
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ud PE10_Porta batent de xapa d'acer galvanitzat amb reixes de 
ventilació, fulla de 75x215cm amb pom i pany de cop amb clau

1             355,79 €             355,79 € 

ud PE11_Porta de dues fulles batents de xapa d'acer galvanitzat 
amb reixes de ventilació, fulla de 75x215cm amb pom i pany de 
cop amb clau

1             355,79 €             355,79 € 

TOTAL CAPÍTOL 10 SERRALLERIA     2.741,37 € 

CAPÍTOL 11 VIDRERIA
TÍTOL 11.1 VIDRERIA DECORATIVA
SUBTÍTOL 11.1.1 MIRALLS             380,50 € 

ud Mirall de lluna incolora de 60x100x0,3cm d'espessor fixat 
mecànicament sobre parament vertical  

2               25,65 €               51,30 € 

ud Mirall de lluna incolora de 125x100x0,3cm d'espessor fixat 
mecànicament sobre parament vertical  

1               40,55 €               40,55 € 

ud Mirall de lluna incolora de 150x100x0,3cm d'espessor fixat 
mecànicament sobre parament vertical  

1               49,95 €               49,95 € 

ud Mirall de lluna incolora de 175x100x0,3cm d'espessor fixat 
mecànicament sobre parament vertical  

1               55,40 €               55,40 € 

ud Mirall de lluna incolora de 100x100x0,3cm d'espessor fixat 
mecànicament sobre parament vertical  

6               30,55 €             183,30 € 

TOTAL CAPÍTOL 11 VIDRERIA        380,50 € 

CAPÍTOL 12 PINTURA
TÍTOL 12.1 PINTURA SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS

SUBTÍTOL 12.1.1 PINTURA PLÀSTICA         4.957,81 € 

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, color RAL 1013, amb una capa selladora i dos 
d'acabats

1043,66                 3,97 €          4.143,33 € 

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica 
amb acabat llis, color RAL 1013, amb una capa selladora i dos 
d'acabats

152,47                 4,53 €             690,69 € 

m2 Pintat de parament vertical  amb pintura reflectant per a 
projecció d'imatges, mètode Enigmax amb pintura TitanExport 
1104 gris medio i Titan Hidralux blanca satinada, amb una capa 
selladora prèvia i dues capes d'acabat, amb una proporció de 
2/5 a la primera capa i 3/5 a la segona

15,75                 7,86 €             123,80 € 

TOTAL CAPÍTOL 12 PINTURA     4.957,81 € 

CAPÍTOL 13 ELECTRODOMESTICS
TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.1 CAMBRA FRIGORÍFICA         3.128,25 € 

ud Cambra frigorífica modular inpolar de 200x200x232cm, amb 
plaques de 80mm de gruix, inclou grup de refrigeració, 
temperatura -5ºC

1          3.128,25 €          3.128,25 € 
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TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.2 CONGELADOR HORITZONTAL             345,30 € 

ud Congelador horitzontal de porta abatible 99X66X86cm amb 
termostat analògic i termostat regulable, potencia de 146W i 
una capacitat de 216 litres

1             345,30 €             345,30 € 

TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.3 PLANXA DE DOS CREMADORS             514,00 € 

ud Planxa DAP60EU d'acer laminat amb tractament antiadherent 
de raig de sorra, dimensions de la planxa de 60,3x42,3x21cm, 
espessor de la planxa de 8mm i potència de 7,2kw

2             257,00 €             514,00 € 

TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.4 CUINA AMB 6 FOCS AMB FORN         9.216,57 € 

ud Cuina de gas amb sis fogons i forn incorporat conectat a la xarxa 
de gas amb tub metàl·lic homologat i col·locada enrasada amb 
el taulell de cuina 

3          3.072,19 €          9.216,57 € 

TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.5 GRAELLA DE PEDRA VOLCÀNICA         1.386,00 € 

ud Graella industrial a gas ET4472 de pedra volcànica, dimensions 
totals de 60x45x24cm, dimensions de la graella de 60x40cm i 
potència de 10,50kw

2             693,00 €          1.386,00 € 

TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.6 FREGIDORA             565,20 € 

ud Fregidora Semi industrial 6 + 6 litres HRFD6L6L, potència 3 + 3  
KW / Tensió 230 V, mides totals 53.1 x 36 x 31 cm, mides de la 
cistella de 21 x 21 x 10 cm, termostat regulable fins a 195ºC

2             282,60 €             565,20 € 

TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.7 RENTAVAIXELLES         1.201,20 € 

ud Rentavaixelles industrial d'acer inox RME50, mides exteriors 58 
x 61 x 85 cm, mides de cistella de 50 x 50 cm, potència total de 
3.4 KW -monofàsic-, alçada de porta de 32 cm, capacitat de 
cuba de 26 litres, dotació de les cistelles de 1 de gots, 1 de plats, 
d'acer inoxidable, amb braç de rentat superior i inferior en acer 
inoxidable

1          1.201,20 €          1.201,20 € 

TÍTOL 13.1 ELECTRODOMESTICS CUINA
SUBTÍTOL 13.1.8 TAULA CALENTA         1.352,10 € 

ud Taula calenta mural d'hacer inoxidable de 1800x600x850cm, 
amb una potència de 2000W

1          1.352,10 €          1.352,10 € 

TOTAL CAPÍTOL 13 ELECTRODOMESTICS   17.708,62 € 



Arquitectura Amidaments  Preu Unitari  Import 

PRESSUPOST

CAPÍTOL 14 MOBILIARI
TÍTOL 14.1 MOBILIARI FIXE
SUBTÍTOL 14.1.1 GUIXETES         3.291,66 € 

ud Guixetes fenòliques perfilades de dues portes de 30cm 
d'amplada i 1cm d'espessor, cargols i bisagres d'acer inoxidable, 
amb pany i clau mestre, amb potes metàl·liques de 15cm 
l'alçada

9             365,74 €          3.291,66 € 

TÍTOL 14.1 MOBILIARI FIXE
SUBTÍTOL 14.1.2 BARRA DE BAR         2.253,21 € 

ud Barra de bar en forma de U, amb sobretaula de Silestone color 
blanc Montblan, estructura de fusta de roure envernissada amb 
tiny fosc i part exterior revestida amb llistons de fusta pintada 
de blanc color RAL 1013, anclats mecànicament a l'estructura de 
la barra; amb prestatgeries i particions a la part interior, amb 
porta abatible verticalment  

1             998,55 €             998,55 € 

ud Barra de bar en forma de L, amb sobretaula de Silestone color 
blanc Montblan, estructura de fusta de roure envernissada amb 
tiny fosc i part exterior revestida amb llistons de fusta pintada 
de blanc color RAL 1013, anclats mecànicament a l'estructura de 
la barra; amb prestatgeries i particions a la part interior

1          1.254,66 €          1.254,66 € 

TOTAL CAPÍTOL 14 MOBILIARI     5.544,87 € 

CAPÍTOL 15 VARIS
TÍTOL 15.1 SENYALITZACIÓ
SUBTÍTOL 15.1.1 SENYALITZACIÓ DE RESIDENCIA             319,90 € 

ud Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb 
caracters alfanumérics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al 
parament

14               22,85 €             319,90 € 

TÍTOL 15.1 SENYALITZACIÓ
SUBTÍTOL 15.1.2 SENYALITZACIÓ DE RESTAURANT I CUINA             209,20 € 

ud Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb 
pictograma, de 15x15 cm, fixada mecànicament al parament

10               20,92 €             209,20 € 

TÍTOL 15.1 SENYALITZACIÓ
SUBTÍTOL 15.1.3 SENYALITZACIÓ DE COBERT             104,60 € 

ud Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb 
pictograma, de 15x15 cm, fixada mecànicament al parament

5               20,92 €             104,60 € 

TOTAL CAPÍTOL 15 VARIS        633,70 € 

TOTAL ARQUITECTURA                          234.365,54 € 

Instal·lacions Amidaments  Preu Unitari  Import 
CAPÍTOL 16 SANEJAMENT I EVACUACIÓ
TÍTOL 16.1 XARXA GENERAL DE SANEJAMENT INTERIOR DE L'EDIFICI
SUBTÍTOL 16.1.1 ARQUETES, CLAVEGUERAM, BAIXANTS         1.671,79 € 

ud Xarxa de baixants d'evacuació d'aparells sanitaris de tuberies de 
PVC d'entre 80 i 200mm de diàmetre, amb unions amb 
maneguets encolats, de color blanc de 3,2mm de gruix; amb 
deposit per a aigües pluvials cilindric amb tapa recolzada de 
20.000L de capacitat; inclou suports, fixacions, tapes de registre, 
passamurs, sifons i part proporcional d'accessoris

1          1.671,79 €          1.671,79 € 

TÍTOL 16.1 XARXA GENERAL DE SANEJAMENT INTERIOR DE L'EDIFICI
SUBTÍTOL 16.1.2 DESGUÀS D'APARELLS SANITARS             966,01 € 

m Xarxa de petita distribució d'aparells sanitaris de PVC de 32mm 
de diàmetre, amb unions amb manguetes encolats, de color 
blanc de 3,7mm de gruix; inclou suports, fixacions, tapes de 
registre, passamurs, sifons i part proporcional d'accessoris

43,81               22,05 €             966,01 € 

TÍTOL 16.1 XARXA GENERAL DE SANEJAMENT INTERIOR DE L'EDIFICI
SUBTÍTOL 16.1.3 DESGUÀS D'APARELLS ELECTRODOMÈSTICS               21,07 € 

m Tubs de PVC per a evacuació d'aigües brutes de petits 
electrodomèstics de 32mm de diàmetre, amb unions amb 
maneguetes encolades

1,74               12,11 €               21,07 € 

TÍTOL 16.2 EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS
SUBTÍTOL 16.2.1 CAMPANA EXTRACTORA         3.100,00 € 

ud Campana extractora d'acer inoxidable central monobloc, 
d'120x140x65 cm, equipada amb dos motors, amb ventilador 
10/10 1/3 II interruptor parada/marxa, conmutador de tres 
velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dos làmpades de 40 
W, xemeneia telescòpica

2          1.550,00 €          3.100,00 € 

TÍTOL 16.2 EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS
SUBTÍTOL 16.2.2 EXTRACTORS/VENTILADORS I CONDUCTES         1.323,60 € 

ud Grup de ventilació higrorregulable compost per ventilador 
centrífug amb motor per alimentació monofàsica i carcasa 
exterior de plàstic de 260x268x303 mm, amb interruptor remot 
empotrable

6             220,60 €          1.323,60 € 

PRESSUPOST
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TÍTOL 16.3 EVACUACIÓ D'ESCOMBRERIES
SUBTÍTOL 16.3.1 CONTENIDORS D'ESCOMBRERIES             276,07 € 

ud Contenidor de paper d'120L de polietilè injectat de 
48x58x96cm, amb dues rodes de goma i tapa de color blau

1               16,47 €               16,47 € 

ud Contenidor de residus d'120L de polietilè injectat de 
48x58x96cm, amb dues rodes de goma i tapa de color gris

1               16,47 €               16,47 € 

ud Contenidor de vidre d'120L de polietilè injectat de 48x58x96cm, 
amb dues rodes de goma i tapa de color verd

1               16,47 €               16,47 € 

ud Contenidor de matèria orgànica de 240L de polietilè injectat de 
60x74x106cm, amb dues rodes de goma i tapa de color marró

1               58,00 €               58,00 € 

ud Contenidor d'envasos de 330L de polietilè injectat de 
62x85x109cm, amb dues rodes de goma i tapa de color groc

1             148,00 €             148,00 € 

ud Contenidor de paper de 90L de polietilè injectat de 
48x58x96cm, amb dues rodes de goma i tapa de color blau

2               10,33 €               20,66 € 

TOTAL CAPÍTOL 16 SANEJAMENT I EVACUACIÓ     7.358,54 € 

CAPÍTOL 17 ELECTRICITAT
TÍTOL 17.1 XARXA GENERAL D'ELECTRICITAT INTERIOR DE L'EDIFICI
SUBTÍTOL 17.1.1 ESCOMESES, XARXA DE DISTRIBUCIÓ, COMPTADORS         2.980,23 € 

ud Xarxa elèctrica de distribució interior amb electrificació elevada 
composta de: 
1_ Caixa empotrable amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) en compartiment 
independent i precintable i dels interruptors de protecció de la 
instal·lació, amb grau de protecció IP 40, doble aïllament (clase 
II); 
2_ Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de potència de tall, de 40 A ; 
3_ Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 
mòduls; 
4_ Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de potència de tall, d'10 A; 
5_ Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de potència de tall, d'16 A; 
6_ Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de potència de tall, de 20 A; 
7_ Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de potència de tall, de 25 A; 
8_ Cablejat unipolar per a instal·lació interior de lluminaries i 
endolls

1          2.980,23 €          2.980,23 € 

Instal·lacions Amidaments  Preu Unitari  Import 

PRESSUPOST

TÍTOL 17.2 MECANISMES
SUBTÍTOL 17.2.1 INTERRUPTORS             447,95 € 

ud Interruptor de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 
A/250 V, amb tecla, empotrat, amb marc per a l'adaptació de 
mecanismes modulars sobre caixa rectangular d'1 mòdul, tub 
flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació 
rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

17               12,88 €             218,96 € 

ud Conmutador doble de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar 
(1P), 10 A/250 V, amb tecla, empotrat, amb marc per a 
l'adaptació de mecanismes modulars sobre caixa rectangular d' 
1 mòdul, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa 
de derivació rectangular i conductor de coure de designació 
H07V-U

17               13,47 €             228,99 € 

TÍTOL 17.2 MECANISMES
SUBTÍTOL 17.2.2 ENDOLLS         1.200,13 € 

ud Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb 
presa de terra desplaçada, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa, 
muntada sobre caixa, amb marc per a l'adaptació de 
mecanismes modulars sobre caixa rectangular d'1 mòdul, tub 
flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació 
rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

78               13,41 €          1.045,98 € 

ud Presa de corrent d'espigues planes (2P+T), 25 A, 250 V, amb 
tapa, empotrada, amb marc per a mecanisme universal d'1 
element, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa 
de derivació rectangular i conductor de coure de designació 
H07V-R

5               13,80 €               69,00 € 

ud Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb 
presa de terra desplaçada, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa per a 
exteriors, empotrada al terra, amb marc per a l'adaptació de 
mecanismes modulars sobre caixa rectangular d'1 mòdul, tub 
flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació 
rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

5               17,03 €               85,15 € 

TÍTOL 17.2 MECANISMES
SUBTÍTOL 17.2.3 DETECTORS DE MOVIMENT             926,88 € 

ud Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a 
càrregues de fins 1000 W de potència i 230 V de tensió 
d'alimentació, d'10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat 
d'activació de 80 lux, amb tapa, encastat, amb marc per a 
mecanisme universal d'1 element, tub flexible corrugat de PVC 
folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor 
de coure de designació H07V-U

12               77,24 €             926,88 € 
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TÍTOL 17.2 MECANISMES
SUBTÍTOL 17.2.4 LLUMINARIES             568,06 € 

ud Lluminària per a base superior de mirall, amb cos lineal 
d'alumini extruit de 60 cm de longitut acabat amb pintura en 
pols i tapes metàliques de material sintètic en els extrems, de 
secció rectangular, alimentació a 230 V, amb interruptor, amb 
tub de llum LED, muntat superficialment

5               20,35 €             101,75 € 

ud Lluminària per a base superior de mirall, amb cos lineal 
d'alumini extruit d'100 cm de longitut acabat amb pintura en 
pols i tapes metàliques de material sintètic en els extrems, de 
secció rectangular, alimentació a 230 V, amb interruptor, amb 
tub de llum LED, muntat superficialment

2               20,35 €               40,70 € 

ud Lluminària per a base superior de mirall, amb cos lineal 
d'alumini extruit d'125 cm de longitut acabat amb pintura en 
pols i tapes metàliques de material sintètic en els extrems, de 
secció rectangular, alimentació a 230 V, amb interruptor, amb 
tub de llum LED, muntat superficialment

1               28,67 €               28,67 € 

ud Lluminària per a base superior de mirall, amb cos lineal 
d'alumini extruit d'150 cm de longitut acabat amb pintura en 
pols i tapes metàliques de material sintètic en els extrems, de 
secció rectangular, alimentació a 230 V, amb interruptor, amb 
amb tub de llum LED, muntat superficialment

1               31,62 €               31,62 € 

ud Lluminària per a base superior de mirall, amb cos lineal 
d'alumini extruit d'175 cm de longitut acabat amb pintura en 
pols i tapes metàliques de material sintètic en els extrems, de 
secció rectangular, alimentació a 230 V, amb interruptor, amb 
tub de llum LED, muntat superficialment

1               39,25 €               39,25 € 

ud Llum amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-D i 
portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència, alimentació a 230 
V i funcionament a 230 V, amb cos d'alumini extruit de secció 
triangular, tapes laterals de material sintétic i frontal 
rectangular, amb lira de soport, amb reflector i sense capçal, 
orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat superficialment

24                 5,96 €             143,04 € 

ud Lluminària decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, d'18 W 
de potència de la lluminària, 2200 lm de flux lluminos, protecció 
IP44, no regulable, montada superficialment a parament 
horitzontal

43                 2,77 €             119,11 € 

ud Lluminària decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, d'18 W 
de potència de la lluminària, 2200 lm de flux lluminos, protecció 
IP44, no regulable, montada superficialment a parament vertical

5                 3,07 €               15,35 € 

ud Lluminària decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W 
de potència de la lluminària, 2500 lm de flux lluminos, protecció 
IP44, no regulable, montada superficialment a parament 
horitzontal

9                 3,68 €               33,12 € 

ud Lluminària decorativa tipus downlight, de 6W de potència de la 
lluminària, amb font l'alimentació montada superficialment

8               14,65 €             117,20 € 

TOTAL CAPÍTOL 17 ELECTRICITAT     6.174,13 € 

Instal·lacions Amidaments  Preu Unitari  Import 
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CAPÍTOL 18 GAS
TÍTOL 18.1 XARXA GENERAL DE GAS INTERIOR DE L'EDIFICI
SUBTÍTOL 18.1.1 ESCOMESES, XARXA DE DISTRIBUCIÓ, COMPTADORS             356,23 € 

ud Instal·lació de gas per a local de restauració realitzada amb tubs 
de coure amb beines plàstiques, inclosos comptadors i reixes de 
ventil·lació.

1             356,23 €             356,23 € 

TOTAL CAPÍTOL 18 GAS        356,23 € 

CAPÍTOL 19 CLIMATIZACIÓ
TÍTOL 19.1 CALEFACCIÓ
SUBTÍTOL 19.1.1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ I CAPTACIÓ SOLAR         3.173,81 € 

ud Xarxa de distribució de climatització mitjançant radiadors 
d'alumini injectat, de sistema bitub

1          3.173,81 €          3.173,81 € 

TÍTOL 19.2 ELEMENTS DE CALEFACCIÓ
SUBTÍTOL 19.2.1 CALDERA         1.991,41 € 

ud Caldera estanca de gas natura de 24 kW de potencia calorífica, 
de plancha de acero para calefacción y agua caliente sanitaria, 
de 3 bar de presión, producción de agua caliente sanitaria 
instantánea, con válvulas, vaso de expansión y conjunto de 
accesorios

1          1.991,41 €          1.991,41 € 

TÍTOL 19.2 ELEMENTS DE CALEFACCIÓ
SUBTÍTOL 19.2.2 PANELLS SOLARS       13.494,00 € 

ud Captador solar plà de planxa de coure amb vidre trempat, 
envolvent d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà 
amb una superfície activa d'1,75m2, un rendiment màxim de 82 
% i un coeficient de pérdues <= 5 W/m2°C, integrat en coberta 
inclinada al 30% de teules

39             346,00 €       13.494,00 € 

TÍTOL 19.2 ELEMENTS DE CALEFACCIÓ
SUBTÍTOL 19.2.3 ACUMULADORS         2.061,24 € 

ud Acumulador per a aigua calenta sanitaria de 500L de capacitat, 
amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat en 
posició vertical amb fixacions murals i conectat

2          1.030,62 €          2.061,24 € 

TÍTOL 19.2 ELEMENTS DE CALEFACCIÓ
SUBTÍTOL 19.2.4 RADIADORS         1.539,75 € 

ud Radiador de planxa d'acer per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, 
com a màxim i amb suport per anar encastat, amb valvuleria 
termostàtica per a sistema monotubular i purgador automàtic

25               61,59 €          1.539,75 € 

TOTAL CAPÍTOL 19 CLIMATIZACIÓ   22.260,21 € 
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CAPÍTOL 20 FONTANERIA
TÍTOL 20.1 XARXA GENERAL DE FONTANERIA INTERIOR DE L'EDIFICI
SUBTÍTOL 20.1.1 ESCOMESES, XARXA DE DISTRIBUCIÓ, COMPTADORS         1.829,69 € 

ud Xarxa de distribució interior d'edificació amb escomesa a la 
xarxa general municipal d'aigua realitzada amb tuberies de 
polietilè de 32mm de diàmetre nominal d'alta densitat; 
comptadors d'aigua d'1 1/4", col·locats en armari i conectats a 
la xarxa de distribució interior; tubs de polietilè d'alta densitat 
reticulat per a aigua freda i calenta amb protecció superficial 
inclosos accesoris de subjecció als paraments de base; claus de 
pas de tall d'esquadra anticalç  de llautó per a cada cambra 
humida i per aparells sanitaris i acumulador de 500L

1          1.829,69 €          1.829,69 € 

TÍTOL 20.2 SANITARIS BANYS
SUBTÍTOL 20.2.1 INODORS         4.993,08 € 

ud Inodor compacte de porcellana esmaltada, de sortida dual, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i 
conectat a la xarxa d'evacuació

11             207,32 €          2.280,52 € 

ud Inodor compacte suspés de porcellana esmaltada, de sortida 
dual, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 
alimentació incorporats, de color blanc, i conectat a la xarxa 
d'evacuació, amb tanc integrat i inclou suport en L per a 
l'intal·lació mural

4             678,14 €          2.712,56 € 

TÍTOL 20.2 SANITARIS BANYS
SUBTÍTOL 20.2.2 LAVABOS         3.461,81 € 

ud Lavabo de porcellana de 70x38x15cm, esmaltat en color blanc 
recolzat sobre taulell

3             390,83 €          1.172,49 € 

ud Lavabo de porcellana de 55x42x17cm, esmaltat en color blanc 
empotrat en taulell

6             192,39 €          1.154,34 € 

ud Lavabo de porcellana doble d'120x51x12,5cm, esmaltat en color 
blanc empotrat en taulell 

2             567,49 €          1.134,98 € 

TÍTOL 20.2 SANITARIS BANYS
SUBTÍTOL 20.2.3 DUTXES         2.969,34 € 

ud Plat de dutxa rectangular extrapla de STONEX, d'100x80x25cm, 
amb desaigua inclós de 4cm de diàmetre i fons antilliscant 
incorporat

4             486,42 €          1.945,68 € 

ud Plat de dutxa rectangular extrapla de STONEX, d'120x70x27cm, 
amb desaigua inclós de 4cm de diàmetre i fons antilliscant 
incorporat

2             511,83 €          1.023,66 € 

TÍTOL 20.3 SANITARIS CUINA
SUBTÍTOL 20.3.1 RENTAMANS             430,60 € 

ud Rentamans industrial de peu amb polsador de 45x45x85cm i 
vàlvula antirretorn regulable

2             215,30 €             430,60 € 

Instal·lacions Amidaments  Preu Unitari  Import 
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TÍTOL 20.3 SANITARIS CUINA
SUBTÍTOL 20.3.2 TAULA DE RENTAT AMB 1 PICA I DUTXA         1.040,98 € 

ud Taula de rentat d'acer inoxidable amb dues cubetes amb 
escupidor, de mides 120x50cm, mida de la cubeta de 
34x36,5x15cm, inclou vàlvula de desaigua i tub de sobreixidor, 
aixeta tipus dutxa amb cromat d'alta densitat

2             393,30 €             786,60 € 

ud Taula de rentat d'acer inoxidable amb dues cubetes amb 
escupidor, de mides 70x50cm, mida de la cubeta de 
34x36,5x15cm, inclou vàlvula de desaigua i tub de sobreixidor, 
aixeta tipus dutxa amb cromat d'alta densitat 

1             254,38 €             254,38 € 

TÍTOL 20.4 SANITARIS BAR
SUBTÍTOL 20.4.1 AIGÜERES             101,72 € 

m2 Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant de 54x50cm, inclou 
vàlvula de desaigües i tub de sobreixidor i aixeta

2               50,86 €             101,72 € 

TÍTOL 20.5 SANITARIS ESPAI ESCOMBRERIES
SUBTÍTOL 20.5.1 ABOCADOR             163,35 € 

m2 Abocador de porcellana blanc, de peu de 42x50x44,5cm amb 
suport abatible metàl·lic

1             163,35 €             163,35 € 

TÍTOL 20.6 ELEMENTS COMPLEMENTARIS PARA BANYS
SUBTÍTOL 20.6.1 TOVALLOLER             868,00 € 

ud Tovalloler metàl·lic mural brillant de 60x7,5x4,5cm per a lavabo 8             108,50 €             868,00 € 

TÍTOL 20.6 ELEMENTS COMPLEMENTARIS PARA BANYS
SUBTÍTOL 20.6.2 EQUIPAMENT MINUSVALIDS             157,30 € 

ud Nansa mural abatible per a minusvalids d'100x7,5x3cm 
metàl·lica brillant

1             157,30 €             157,30 € 

TÍTOL 20.6 ELEMENTS COMPLEMENTARIS PARA BANYS
SUBTÍTOL 20.6.3 PORTAROTLLOS             559,80 € 

ud Portarotllos de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, amb 
sistema de seguretat amb clau, diàmetre de 45mm

15               37,32 €             559,80 € 

TÍTOL 20.6 ELEMENTS COMPLEMENTARIS PARA BANYS
SUBTÍTOL 20.6.4 DISPENSADORS DE SABÓ             255,56 € 

ud Dispensador dosificador de sabó per a taulell metàl·lic brillant 4               63,89 €             255,56 € 

TÍTOL 20.6 ELEMENTS COMPLEMENTARIS PARA BANYS
SUBTÍTOL 20.6.5 SECADORS             601,50 € 

ud Secador de mans automàtic amb acabat metàl·lic satinat, 
14,5x25,8x13,8cm, amb potència de secat d'1100W

5             120,30 €             601,50 € 
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TÍTOL 20.6 ELEMENTS COMPLEMENTARIS PARA BANYS
SUBTÍTOL 20.6.6 ESCOMBRETA             160,05 € 

ud Escombreta per a lavabo de 8,6x86x34,5cm, de plàstic blanc, 
recolzat sobre el terra

15               10,67 €             160,05 € 

TÍTOL 20.6 ELEMENTS COMPLEMENTARIS PARA BANYS
SUBTÍTOL 20.6.7 MAMPARES             930,00 € 

ud Mampara lateral fixa per a dutxa de 50x200cm de vidre 
transparent amb perfileria d'alumini amb acabat satinat

4             150,00 €             600,00 € 

ud Mampara lateral fixa per a dutxa de 70x200cm de vidre 
transparent amb perfileria d'alumini amb acabat satinat

2             165,00 €             330,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 20 FONTANERIA   18.522,78 € 

CAPÍTOL 21 PROTECCIÓ
TÍTOL 21.1 INCENDIS
SUBTÍTOL 21.1.1 SISTEMA DE DETECCIÓ         1.040,59 € 

ud Sensor dual óptic/térmic per a instal·lació contra incendis 
analògica, segons norma UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7, amb base 
de superfície, muntat superficialment

16               59,02 €             944,32 € 

ud Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, 
nivell de potència acústica 100 dB, so multitó, grau de protecció 
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada al 
interior

3               32,09 €               96,27 € 

TÍTOL 21.1 INCENDIS
SUBTÍTOL 21.1.2 SISTEMA D'EXTINCIÓ             290,40 € 

ud Extintor manual de pols sec polivalent, de càrrega 6 kg, amb 
presió incorporada, pintat, amb suport a la paret

6               48,40 €             290,40 € 

TÍTOL 21.1 INCENDIS
SUBTÍTOL 21.1.3 LLUMINARIA D'EMERGENCIA             830,94 € 

ud Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil 
d'100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 
IP4X, aïllament clase II, amb un flux aproximat de 40 a 70 
llúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i 
cos de policarbonat, col·locat superficialment

11               75,54 €             830,94 € 

TÍTOL 21.1 INCENDIS
SUBTÍTOL 21.1.4 SENYALITZACIÓ             457,00 € 

ud Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb 
caràcters alfanumerics, d'16x10 cm, fixada mecànicament al 
parament

20               22,85 €             457,00 € 

Instal·lacions Amidaments  Preu Unitari  Import 

PRESSUPOST

TÍTOL 21.2 VIGILANCIA I ALARMA
SUBTÍTOL 21.2 DETECTORS PER ROBATORI             465,18 € 

ud Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CCTV), color amb sensor 
CCD d'1/3'', elements de 542×582, resolució 380 línees, 
sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, montura C / CS, alimentació a 230 
Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, 
AES, ATW, DC vídeo iris, montada i fixada en l'interior de carcasa

3             155,06 €             465,18 € 

TOTAL CAPÍTOL 21 PROTECCIÓ     3.084,11 € 

TOTAL INSTAL·LACIONS   57.756,00 € 



Urbanització Amidaments  Preu Unitari  Import 
CAPÍTOL 22 URBANITZACIÓ
TÍTOL 22.1 PREPARACIÓ DEL TERRENY
SUBTÍTOL 22.1.1 DESBROSSAMENT, NIVELLACIÓ I NETEJA DEL TERRENY             792,56 € 

m2 Desbrossament de plantes i herbes en exterior, amb medis 
manuals, amb una alçada de mala herba <= 15cm i càrrega 
sobre camió o contenidor, per a formació d'aparcament

695,23                 1,14 €             792,56 € 

TÍTOL 22.2 EXCAVACIONS A CEL OBERT
SUBTÍTOL 22.2.1 EXCAVACIÓ DE RASES PER XARXA D'INSTAL·LACIONS             418,80 € 

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de 
profunditat, en terreny compacte, realitzada amb 
retroexcavadora i amb les terres deixadas a la bora

52,35                 8,00 €             418,80 € 

TÍTOL 22.3 TERRAPLENS
SUBTÍTOL 22.3.1 REOMPLERT I ESTESA DE TERRES         5.079,90 € 

m3 Terraplenat i compactat mecànics amb terres adequades, en 
tongades de fins a 25 cm de gruix, amb una compactació del 
90% del PM

1502,93                 3,38 €          5.079,90 € 

TÍTOL 22.3 TERRAPLENS
SUBTÍTOL 22.3.2 REOMPLERT DE RASES PER INSTAL·LACIONS         1.231,09 € 

m3 Reomplert de rases per a instal·lacions, amb sorra 0,5 mm,  
compactació al 95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de 
guiat manual

47,06               26,16 €          1.231,09 € 

TÍTOL 22.4 SUB-BASES I BASES
SUBTÍTOL 22.4.1 SUB-BASES DE SAULÓ       18.145,50 € 

m2 Sub-base de sauló, amb estessa i compactat del material al 98 % 
del Proctor Modificat

695,23               26,10 €       18.145,50 € 

TÍTOL 22.5 PAVIMENTS
SUBTÍTOL 22.5.1 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL / ARTIFICIAL       19.381,14 € 

m2 Paviment de travertí romà amb mides de rajola irregulars amb 
acabat per a exteriors, adherit amb ciment cola de classe C2 
d'alta adherencia flexible, juntes de 2mm amb borada de color 
blanc 

322,75               60,05 €       19.381,14 € 

TÍTOL 22.5 PAVIMENTS
SUBTÍTOL 22.5.2 FORMACIÓ DE PLACES D'APARCAMENT             242,44 € 

ud Marcat de places d'aparcament amb troncs de fusta natural 
regularitzats i pulits amb tractament hidròfug, de 20cm 
d'amplada i longituds de 120cm, 230cm i 370cm 

19               12,76 €             242,44 € 

PRESSUPOST
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TÍTOL 22.6 IL·LUMINACIÓ
SUBTÍTOL 22.6.1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ             446,49 € 

m Cablejat per a xarxa subterrànea d'enllumenat públic format per 
4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 
mm² de secció, de tensió assignada de 0,6/1 kV.

79,73                 5,60 €             446,49 € 

TÍTOL 22.6 IL·LUMINACIÓ
SUBTÍTOL 22.6.2 LUMINARIES             347,96 € 

ud Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica amb cos 
d'alumini fos, equipat amb 6 mòduls LED estancs amb grau de 
protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu 
d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, 
flux lluminós 9650 lumens, temperatura de color 4000 K, vida 
útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accesori per a 
fixar verticalment i acoblat a l'extrem del soport

4               86,99 €             347,96 € 

TÍTOL 22.7 JARDINERIA
SUBTÍTOL 22.7.1 PLANTACIÓ D'ARBRES             356,20 € 

ud Plantació d'arbres de petit format a sòl, excavació de forat de 
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en una 
inclinació inferior al 5%, replenat del forat amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

20               17,81 €             356,20 € 

TÍTOL 22.8 VARIS
SUBTÍTOL 22.8.1 MOBILIARI               77,40 € 

ud Aparcament de bicicletas modular, d'acer inoxidable, amb 
capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament

1               77,40 €               77,40 € 

TOTAL URBANITZACIÓ   31.012,99 € 



Import 

234.365,54 €

Capítol 1 ENDERROCS 13.728,32 €
Capítol 2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 1.712,20 €
Capítol 3 OBRA 26.015,64 €
Capítol 4 COBERTES 25.686,76 €
Capítol 5 FAÇANA 58.115,19 €
Capítol 6 REVESTIMENTS 14.766,20 €
Capítol 7 PAVIMENTS 22.230,33 €
Capítol 8 FUSTERIA EXTERIOR 24.659,07 €
Capítol 9 FUSTERIA INTERIOR 15.484,97 €
Capítol 10 SERRALLERIA 2.741,37 €
Capítol 11 VIDRERIA 380,50 €
Capítol 12 PINTURA 4.957,81 €
Capítol 13 ELECTRODOMESTICS 17.708,62 €
Capítol 14 MOBILIARI 5.544,87 €
Capítol 15 VARIS 633,70 €

57.756,00 €

Capítol 16 SANEJAMENT I EVACUACIÓ 7.358,54 €
Capítol 17 ELECTRICITAT 6.174,13 €
Capítol 18 GAS 356,23 €
Capítol 19 CLIMATITZACIÓ 22.260,21 €
Capítol 20 FONTANERIA 18.522,78 €
Capítol 21 PROTECCIÓ 3.084,11 €

31.012,99 €

Capítol 22 URBANITZACIÓ 31.012,99 €

323.134,53 €

13% DESPESES INDIRECTES 42.007,49 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 19.388,07 €

384.530,09 €

21% I.V.A 80.751,32 €

465.281,41 €

TOTAL PEC

TOTAL PEC + I.V.A

TOTAL PEM

RESUM DE PRESSUPOST

ARQUITECTURA

INSTAL·LACIONS

URBANITZACIÓ


