
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ 
TREBALL DE FI DE GRAU 

 
 
 
 
 
 

PRÀCTICUM A L’EMPRESA DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Projectista/es: Paula Rullo Albacar   
        Director/s: Janina Puig Costa  
        Convocatòria: Gener / Febrer 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Pràcticum a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 
 

RESUM 
 
El present treball fi de grau és el resultat de la reforma interior de planta baixa de l’equipament Cal Trempat. 

L’equipament es troba al barri de l’Eixample de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Però al mateix 

temps, també és el resultat de 9 mesos de pràctiques realitzades a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, 

S.L. 

 

Vaig escollir aquesta modalitat de pràcticum per conèixer el funcionament d’una empresa constructora des 

de l’interior i així també poder-me introduir al món laboral.  

 

L’edifici on s’emplaça el projecte antigament era una masia particular. La construcció original de la masia 

era formada per planta baixa i planta pis. Entre els anys 2008 i 2009 es va rehabilitar i ampliar per situar-

hi el programa d’una escola bressol. Aquesta ampliació es va realitzar per la façana nord-est, només en 

planta baixa de coberta plana. Com que realitzar una escola bressol exigeix una sèrie de característiques 

al voltant de l’edifici es troben dos patis propis, un a la façana est-sud-est, i l’altre a la façana oest. 

 

Un dels motius pels quals vaig escollir aquest equipament va ser pel fet que fos la primera licitació d’obra 

pública a la seu de Barcelona. L’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L. s’implanta el 14 de juliol de 

2017 a Barcelona i 5 mesos després, el Director de la seu de Barcelona, Antonio González Casas, em va 

brindar l’oportunitat de poder-hi realitzar les pràctiques. Com que l’empresa no era coneguda a Barcelona 

tenia poques opcions per poder-hi realitzar el treball de fi de grau, ja que entraven licitacions de petites 

reformes. Uns mesos més tard, va entrar la licitació d’obra pública de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 

la meva primera licitació d’obra pública que vaig preparar durant la meva estada de pràctiques. Degut això, 

va ser el motiu principal pel qual vaig escollir aquest projecte. Tot i l’esforç dedicat en la redacció de la 

documentació, amidaments i pressupost per al concurs, l’obra no va ser adjudicada a l’empresa. Així 

doncs, vaig decidir crear una nova proposta de reforma interior, dissenyada per mi.  

 

Per tenir una idea de com és l’edifici actualment, consta de planta baixa que té una superfície construïda 

de 498,50 m² i una superfície útil aproximada de 437,80 m, i la planta primera una superfície construïda 

de 185,55 m² i útil de 145,80 ². Amb posterioritat, els usos de planta baixa de l’edifici es van anar modificant, 

i actualment hi trobem l’espai socioeducatiu del Trencaclosques, l’oficina de la Síndica i dos despatxos 

destinats a grups polítics de l’oposició.  

 

Com a objectiu, realitzarem una reforma interior de l’equipament de la planta baixa per a convertir-lo en el 

Centre Cívic de Vilanova del Vallès. 

 

 

 

 

 

Aquest treball es divideix en quatre grans parts, la memòria de pràctiques, els antecedents, la memòria 

descriptiva i la memòria constructiva. A la memòria de pràctiques, coneixerem l’empresa on he realitzat les 

pràctiques, i la meva funció a dintre d’ella. Als antecedents, veurem la història de Vilanova del Vallès i 

coneixerem el municipi, veure’m un article de l’evolució de la masia a Escola Bressol i a més a més el 

perquè del canvi d’ús. A la memòria descriptiva, estudiarem com és l’edifici actualment, les característiques 

de l’entorn i explicarem la proposta de remodelació. 

 

Seguidament, la part més tècnica, la memòria constructiva on fem un estudi de la reforma de planta baixa 

de Cal Trempat, tenint en compte la normativa municipal i el CTE, i el nou ús com a centre cívic. 

A part, s’han realitzat els amidaments i el pressupost, dividint-lo en diferents partides que necessitem per 

al projecte. També, podem observar diferents imatges 3D des de diferents punts de l’interior de l’edifici, a 

la documentació gràfica adjunta. 

Finalment, aclarir que el motiu pel qual hem escollit aquest nou ús per a l’equipament és que la zona on es 

troba l’edifici hi trobem adolescents i persones de mitjana edat. La intenció de realitzar un centre cívic és 

per a que puguin conviure els adolescents a l’hora de realitzar treballs i també per poder gaudir de xarrades 

educatives, tallers de manualitats, etc.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present treball fi de grau tracta sobre el canvi d’ús de planta baixa de l’equipament públic Cal Trempat 

situat a l’Eixample de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. 

L’edifici on s’emplaça el projecte antigament era una masia particular. La construcció original de la masia 

era formada per planta baixa i planta pis. Entre els anys 2008 i 2009 es va rehabilitar i ampliar per situar-

hi el programa d’una escola bressol. Aquesta ampliació es va realitzar per la façana nord-est, només en 

planta baixa de coberta plana. Com que realitzar una escola bressol exigeix una sèrie de característiques 

al voltant de l’edifici es troben dos patis propis, un a la façana est-sud-est, i l’altre a la façana oest. 

L’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L. s’implanta el 14 de juliol de 2017 a Barcelona i 5 mesos 

després, el Director de la seu de Barcelona, Antonio González Casas, em va brindar l’oportunitat de 

poder-hi realitzar les pràctiques. Com que l’empresa no era coneguda a Barcelona tenia poques opcions 

per poder-hi realitzar el treball de fi de grau, ja que entraven licitacions de petites reformes. Uns mesos 

més tard va entrar la licitació d’obra pública de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, la meva primera 

licitació d’obra pública que vaig preparar durant la meva estada de pràctiques. Degut això, va ser el 

principal motiu pel qual vaig escollir aquest projecte. Tot i l’esforç dedicat en la redacció de la 

documentació i del pressupost per al concurs, l’obra no va ser adjudicada a l’empresa. Així doncs, vaig 

decidir crear una nova proposta de reforma interior, dissenyada per mi.  

Per tenir una idea de com és l’edifici actualment, consta de planta baixa que té una superfície construïda 

de 498,50 m² i una superfície útil aproximada de 437,80 m, i la planta primera una superfície construïda 

de 185,55 m² i útil de 145,80 ². Amb posterioritat, els usos de planta baixa de l’edifici es van anar 

modificant, i actualment hi trobem l’espai socioeducatiu del Trencaclosques, l’oficina de la Síndica i dos 

despatxos destinats a grups polítics de l’oposició.  

Com a objectiu, realitzarem una reforma interior de l’equipament de la planta baixa per a convertir-lo en 

el Centre Cívic de Vilanova del Vallès. 

Aquest treball es divideix en quatre grans parts, la memòria de pràctiques, els antecedents, la memòria 

descriptiva i la memòria constructiva. A la memòria de pràctiques, coneixerem l’empresa on he realitzat 

les pràctiques, i la meva funció a dintre d’ella. Als antecedents, veurem la història de Vilanova del Vallès 

i coneixerem el municipi, veure’m un article de l’evolució de la masia a Escola Bressol i a més a més el 

perquè del canvi d’ús. A la memòria descriptiva, estudiarem com és l’edifici actualment, les 

característiques de l’entorn i explicarem la proposta de remodelació. 

Seguidament, la part més tècnica, la memòria constructiva on fem un estudi de la reforma de planta baixa 

de Cal Trempat, tenint en compte la normativa municipal i el CTE, i el nou ús com a centre cívic. 

A part, s’han realitzat els amidaments i el pressupost, dividint-lo en diferents partides que necessitem per 

al projecte. També, podem observar diferents imatges 3D des de diferents punts de l’interior de l’edifici, 

a la documentació gràfica adjunta. 

Finalment, aclarir que el motiu pel qual hem escollit aquest nou ús per a l’equipament és que la zona on 

es troba l’edifici hi trobem adolescents i persones de mitjana edat. La intenció de realitzar un centre cívic 

és per a que puguin conviure els adolescents a l’hora de realitzar treballs i també per poder gaudir de 

xarrades educatives, tallers de manualitats, etc.  

 

Autora del Treball de Fi de Grau 

La tutora del treball és la Janina Puig Costa 

L’autora és Paula Rullo Albacar 
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2. MEMÒRIA PRÀCTICUM 

 

2.1 Fundació i antecedents històrics 

 

Desarrolla Obras y Servicios, S.L. va ser fundada l’any 2009 per Gerardo Collazo (actual director de 

Desarrolla en La Corunya) i per Gustavo Moure que apostaven firmament amb la nova visió del model 

de negoci, abanderant el projecte amb la transparència, la innovació i el compromís amb els nostres 

clients. 

Tot i néixer en plena crisi, el creixement de la companyia ha  estat exponencial i sostenible, fruit de 

mantenir clara la filosofia empresarial i de comptar amb un equip humà altament implicat en el projecte. 

En un principi el seu àmbit de treball es reduïa a l’àrea de La Corunya, capital de la província de Galicia, 

però poc a poc va anar creixent fins obrir seus per tota Galicia i part del territori espanyol. Les seus es 

divideixen de la següent manera: 

1. Any 2009/2010: 

A Coruña, dirigida per Gerardo Collazo Esmorís (Arquitecte Tècnic). 

2. Any 2011:   

Santiago, dirigida per Rodrigo Patiño García (Enginyer). 

Vigo, dirigida per Iago Iglesias Fernández (Arquitecte Tècnic).  

3. Any 2012: 

Madrid, dirigida per Guillermo Alcaraz Vázquez (Arquitecte Tècnic). 

4. Any 2014: 

Ourense, dirigida per Héctor López Álvarez (Enginyer). 

5. Any 2015: 

Lugo, dirigida per Martín Calo Domínguez (Arquitecte Tècnic). 

6. Any 2016: 

Ferrol, dirigida per Eloy Soto Rodríguez (Enginyer). 

Pontevedra, dirigida per Fco. Javier García Casais (Enginyer). 

7. Any 2017: 

Gran Canaria, dirigida per Rubén T. Darias Febles (Enginyer). 

Mallorca, dirigida per Alberto Calvo Piñon (Enginyer). 

Barcelona, dirigida per Antonio González Casas (Arquitecte Tècnic). 

8. Any 2018: 

Tenerife, dirigida per Gerardo Álvarez Granado (Enginyer). 

Pel que fa a Catalunya, Desarrolla s’implanta a Barcelona el 14 de juliol de 2017 amb l’objectiu d’oferir 

un servei més proper als nostres clients; continuant així el procés d’expansió a nivell nacional. La seu de 

Barcelona és dirigida per l’arquitecte tècnic Antonio González Casas i les seves oficines es localitzen al 

número 139 del cèntric carrer Pau Clarís, paral·lela a la famosa avinguda barcelonesa Passeig de Gràcia 

i que desemboca a la Plaça Catalunya.  

 

Així doncs, 9 anys després, Desarrolla se sent orgullosa d’haver estat reconeguda com a constructora 

nacional de referència i d’haver inspirat una renovació en el sector, a més d’una cultura de millora 

continua del servei al client. 

L’empresa volia diferenciar-se, volia destacar, oferir un valor afegit que deixés la nostra empremta en els 

projectes que executem, sempre atents a les noves tendències i disposats a donar resposta a les 

exigències de la nostra labor.  S’han aconseguit més de 800 obres executades satisfactòriament, 

solvència tècnica acreditada per un equip humà de més de 80 tècnics, nous seus distribuïdes en el 

territori nacional i cap reclamació judicial de clients, avalen la nostra cultura empresarial i la filosofia de 

treball, que ens consolida com una constructora de confiança.  
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Oficines de Barcelona. 

Oficines de Santa Cruz de Tenerife. 

Oficines de Ourense. 

2.2 Estructura empresarial 

 

Actualment, Desarrolla està en plena expansió territorialment amb un total de 119 treballadors. 

▪ La seu principal és A Coruña formada per 54 treballadors. Dividits amb l’apartament d’estudis 

(6), obra pública (5), caps d’obra (22), suports de producció (4), oficials 1ª (3), encarregat 

d’obra(1), prevenció i riscos laborals (1), compres (1), administració (3), comercials (2), 

màrqueting (1), facturació Coruña (1), facturació seus (1), director financer (1) i per últim els 

gerents (2). 

▪ La ciutat de Vigo compta amb un total de 15 treballadors. Estudis (3), suport producció (1), 

comercials (2), caps d’obra (8) i el Director de la seu (1).  

▪ Santiago amb un total de 6 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (4) i el Director de la seu (1). 

▪ Madrid consta de 9 treballadors. Estudis (2), caps d’obra (4), comercials (2), i per últim el Director 

de la seu de Madrid (1). 

▪ La seu de Ourense és més o menys igual que la seu de Santiago, formada per 6 treballadors. 

Estudis (2), caps d’obra (3) i el Director de la seu (1).  

▪ Lugo amb un total de 5 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (3) i el Director de la seu (1). 

▪ Ferrol igual que la seu de Lugo, 5 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (3) i el Director de la seu 

(1). 

▪ Pontevedra amb un total de 4 treballadors. Estudis (1), caps d’obra (2) i Director de la seu (1). 

▪ Barcelona s’implanta el 14 de juliol de 2017. Es va iniciar amb el Director de la seu (1) i 

actualment hi ha un total de 6 treballadors. Estudis (2), caps d’obra (2) i comercial (1). 

▪ Las Palmas de Gran Canaria s’inicia 9 d’octubre de 2017 amb 4 treballadors, estudis (1), caps 

d’obra (2) i el Director de la seu (1). 

▪ Palma de Mallorca s’inicia l’11 de gener de 2018. Ja formen part de la seu 2 treballadors. 

Estudis (1) i el Director de la seu (1).  

▪ Santa Cruz de Tenerife s’implanta el 25 de maig de 2018 amb un total de 3 treballadors dels 

qual un és administratiu d’obra (1), i caps d’obra (2).  

 

 

 

 

A més a més, Desarrolla amplia les seves oficines a Ourense, situades al carrer del Passeig, cantonada 

amb Alejandro Outeiriño número 15, consolidant la seva presència a la ciutat. L’objectiu d’aquesta 

actuació, que va servir per duplicar la superfície de treball de la seu ourensana, va consistir a crear un 

espai més funcional i pràctic. Les obres es van basar no solament en la generació del nou espai, sinó 

també en la substitució del mobiliari i en la renovació de la instal·lació elèctrica i del sistema de 

climatització, aconseguint així l’equilibri perfecte entre funcionalitat i estètica.  

El resultat final es materialitza en una oficina l’aspecte de la qual i funcionalitat coincideixen amb les de 

les seves altres seus de la Corunya, Ferrol, Santiago de Compostel·la, Pontevedra, Vigo, Lugo, Madrid, 

Barcelona, Mallorca i Gran Canària.  
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2.3 Àrees d’actuació 

 

Per tenir un bon servei amb els clients, cada seu és independent i treballa per la seva zona, evitant així 

els desplaçaments. La majoria de les obres són de caràcter privat, però no obstant, a la Corunya tenim 

el departament d’obra pública i també de forma puntual es realitzen aquest tipus d’obra a la resta de les 

seus. 

L’empresa es divideix amb quatre àrees d’actuació; infraestructures, edificació, rehabilitació i interiorisme. 

 

2.3.1 Infraestructura 

L’àrea d’infraestructures s’ha consolidat i ha demostrat un alt grau de maduresa i professionalitat, afrontat 

l’execució de projectes de gran exigència tècnica i planificació.  

El compliment de terminis de lliurament és un requisit imprescindible a l’hora de fer encàrrecs per a 

entitats públiques, administració i empreses del sector privat, paràmetre que assegurem mitjançant una 

planificació metòdica que analitza i quantifica els temps d’execució. 

L’empresa es troba habilitada administrativament per optar a l’execució d’obres públiques de màxim nivell 

d’exigència econòmic i tècnic, atès que disposa del Certificat de Classificació corresponent expedit pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 

 

 

2.3.2 Edificació 

L’edificació es distingeix per la seva capacitat de convertir cada projecte en quelcom únic, innovador i 

adaptat a les necessitats del client. 

L’empresa és conscient que la compra o la construcció d’un habitatge és la inversió més gran de la vida 

de les persones, i per això afrontem els projectes que ens confien amb la responsabilitat i serietat que 

pertoca. 
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2.3.3 Rehabilitació 

Els avenços públics produïts en els últims anys en el sector de la construcció, pel que fa a materials, 

tècniques d’aplicació i formació de professionals, fan que la rehabilitació s’hagi reivindicat com una 

activitat principal dins del sector. La vocació tècnica de Desarrolla s’especialitza en aquesta àrea, 

destacant la diversitat de rehabilitacions integrals d’edificis emblemàtics i Béns d’Interès Cultural dutes a 

terme durant la nostra trajectòria. 

La capacitat i solvència en rehabilitació està avalada per la màxima classificació en execució d’obres de 

restauració K7, valoració atorgada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que faculta 

l’empresa per a l’execució de rehabilitacions en immobles i monuments amb protecció patrimonial. 

 

 

2.3.4 Interiorisme 

La implantació o modificació d’un negoci requereix el màxim rigor i planificació a l’hora d’executar els 

treballs de reforma. Els retards en inauguracions o obertures del negoci són pèrdues de rendibilitat per a 

qualsevol empresari. 

Per això Desarrolla garanteix contractualment els terminis de lliurament de les obres, treballant amb la 

màxima agilitat i mantenint una comunicació fluida i constant amb el client.  
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2.4 Clients 

 

Actualment, l’empresa compta amb grans clients tant de caràcter públic com de privat. A continuació es 

mostren alguns dels principals: 

 

 

 

▪ Administracions Públiques: 30% 

▪ Clients d’àmbit privat: 70% 

 

2.4.1 Àrea client 

El compromís de l’empresa amb la transparència i la satisfacció del client es posa de manifest amb una 

eina de suport que s’anomena Àrea Client. 

Aquesta secció digital permet a l’usuari tenir coneixements en temps real de tot el que succeeix durant 

el procés constructiu, des de l’inici de la prestació dels nostres serveis fins a la recepció de l’obra. 

Mitjançant la nostra web es facilita l’accés al client i a la direcció facultativa a l’àrea privada, on posem a 

la seva disposició tot el material de l’obra, tant gràfic com documental, accessible des de qualsevol 

dispositiu informàtic o mòbil amb connexió a Internet. 

L’accés codificat a aquesta àrea garanteix la privadesa del sistema i permet compartir la informació 

necessària amb els diferents intervinents. D’aquesta manera s’estableix un diàleg constant entre els 

integrants de l’obra i es genera una comunicació contínua amb la finalitat de garantir tant la màxima 

transparència com un bon resultat. 

L’accés codificat a aquesta àrea garanteix la privadesa del sistema i permet compartir la informació 

necessària amb els diferents intervinents. D’aquesta manera s’estableix un diàleg constant entre els 

integrants de l’obra i es genera una comunicació contínua amb la finalitat de garantir tant la màxima 

transparència com un bon resultat. 

A més, comptem amb una APP innovadora en el sector de la construcció, compatible amb els models 

més estesos de telèfon intel·ligent, que facilita la gestió i el seguiment de l’avenç de les obres en temps 

real.  
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2.5  Responsabilitat social 

 

Desarrolla duu a terme una campanya de responsabilitat social amb l’objectiu de recolzar i col·laborar 

amb ONGs i finalitat socials de diferents àmbits. 

 

2.5.1 Construeix vida 

Construeix Vida compta amb la participació activa dels empleats, que tenen l’oportunitat de realitzar 

propostes i presentar les seves candidatures de suport a projectes solidaris. 

 

Es tracta d’una gran campanya que promou moviment de Sensibilització Social, emprant un espai en els 

tancaments més cèntrics de les nostres obres per donar major difusió a l’activitat elegida de cada fi social, 

donant a conèixer a la societat i obrint a possibles noves col·laboracions. 

El suport a col·lectius socials desfavorits i/o en risc d’exclusió o al desenvolupament de comunitats 

deprimides, són reptes ambiciosos a qualsevol país, que han d’afrontar-se des de diferents àmbits i en 

els quals han d’implicar-se tots els actors rellevants vinculats a un territori. 

 

Viatge cap a la Vida, ONG Terra d’Homes. 

El primer projecte triat per arrencar la campanya és Viatge cap a la Vida, promogut per l’ONG Terra 

d’Homes, que té com a objectiu, mitjançant l’acció, promoure el desenvolupament de la infància 

defensant els seus drets, sense discriminació d’ordre polític, racial, confessional i de sexe. 

 

Des de l’any 1995, l’organització té en marxa el programa Viatge cap a la Vida a Espanya, la raó de la 

qual es deu a la realitat social de molts països de l’anomenat Tercer Món, en els quals les infraestructures 

sanitàries són inexistents o molt deficients. Un fet que al costat de la falta d’aliments, fa que la mortalitat 

infantil es dispari. 

A través d’aquest programa, es facilita el trasllat a Espanya de nens i nenes procedents de països 

africans amb un baix índex de desenvolupament, per ser intervinguts al nostre país de diferents i greus 

patologies. 

 

Travessia solidària, ONG Creu Roja. 

En aquesta campanya col·laborem també amb la Creu Roja Espanyola, organitzant una travessia nadant 

solidària gratuïta, on la inscripció dels participants consisteix en l’aportació per al banc d’aliments, 

reconeixent així la labor del voluntariat de Creu Roja, que ajuda a centenars de famílies al nostre país. 

 

 

ONGD Amics de Ositeti. 

Continuant amb la campanya nacional de responsabilitat social, hem col·laborat amb la ONGD Amics de 

Ositeti. 

 

Es tracta d’una Associació que presta la seva ajuda a la zona de Ositeti, al centre geogràfic d’una extensa 

àrea que agrupa a nombrosos llogarets pertanyents a la comunitat Masai de Olderkesi. 

Allí estan duent a terme diversos plans d’actuació relacionats amb sanitat (mitjançant un pla d’aigües 

residuals), d’educació (amb l’ampliació d’escoles) i d’esport (amb un pla específic). 

Les actuacions altruistes dels voluntaris, fan que projectes com l’arrencada, millora i manteniments d’una 

escola d’educació bàsica, hagi incrementat el número d’alumnes, sent en el seu inici 40 nens i nenes i 

actualment hi ha ni més ni menys que 450. 
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ONG Metges del Món. 

Un altre projecte per continuar amb la nostra campanya Construeix Vida és la col·laboració amb 

Metges del Món després de la catàstrofe de Nepal, una sèrie de terratrèmols que han causat 

enormes danys a tot el país. 

 

Es tracta d’una associació independent que treballa per fer efectiu el dret a la salut per a totes les 

persones, especialment per a aquelles que viuen en situació de pobresa, equitat de gènere i exclusió 

social o són víctimes de crisis humanitàries. 

Les persones que formen part de Metges del Món estan compromeses a ajudar a totes les poblacions 

vulnerables, excloses o víctimes de catàstrofes naturals, fams, malalties, conflictes armats o violència 

política.  

Després dels terratrèmols que van sacsejar Nepal el 25 d’abril de 2015, Metges del Món treballa ajudant 

a les seves víctimes. Un dels projectes que van dur a terme va ser la recuperació de l’hospital de 

Ramechhap, a 200 quilòmetres al sud-est de Kàtmandu, per facilitar el tractament d’aquelles persones 

que es troben greument ferides. 

 

ONGD Viraventos. 

Seguint amb la nostra campanya Construeix Vida, hem col·laborat amb la ONGD Viraventos, una 

organització independent creada l’any 2007, que treballa per aconseguir un model social basat en la 

interculturalitat i la justícia per mitjà de la intervenció directa amb el col·lectiu immigrant i de la 

sensibilització de la població sobre la importància de la diversitat, del coneixement, del respecte i del 

diàleg entre cultures com a mecanisme per a contribuir a la igualtat i a la cohesió social. 

 

Viraventos propicia una educació global, formal i informal, que permet crear una opinió pública crítica i 

activa que es qüestioni per què existeixen diferents regles de joc entre països, per què després de 

dècades de cooperació al desenvolupament no es va aconseguir l’objectiu d’un món més just. Una massa 

social crítica que analitzi les causes i les conseqüències de l’empobriment i com afecta a milions de 

persones a tot el món. 

Impulsen l’accés a una educació integral que construeix societats crítiques i que recolzi els processos 

d’igualtat global, lluitant contra l’exclusió i les estructures de poder desiguals. 

 

ONG Meniños. 

Continua el projecte Construeix Vida amb l’ONG Meniños, una fundació sense ànim de lucre 

especialitzada en la protecció a la infància i l’adolescència, amb un treball orientat a garantir el seu dret 

a viure en família. 

 

Des de l’any 1996, han ajudat a més de 100.000 nens, nenes i adolescents en situació de risc i des 

protecció desenvolupant programes especialitzats de prevenció i intervenció familiar. 

Meniños ajuda a conservar o recuperar les condicions protectores de les famílies, buscant entorns 

familiars alternatius quan això no és possible. A més procuren l’activació d’altres recursos socials i 

comunitaris que ajudin als nens, nenes i adolescents a construir el seu futur, potenciar un vincle amb el 

seu entorn originari i afavorir la ciutadania activa, garantia d’una societat cohesionada i solidària, amb 

capacitat per créixer de forma sostenible i equitativa. 

 

ONG Escoles de Wara Wara. 

La campanya Construeix Vida continua amb la col·laboració amb l’ONG Escoles Wara Wara, de Sierra 

Leone, participant en el seu “Projecte de suport a 65 nens orfes de pare i mare per l’ébola”. 
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L’aportació financera va destinada a recolzar aquesta iniciativa, que permet que cada nen orfe segueixi 

vivint en el seu entorn natural amb algun familiar, veí o amic adult que s’encarrega de la seva cura rebent 

una ajuda mensual. 

 

ONG OXFAM Intermon. 

Avencem la campanya Construeix Vida comprometent-nos amb l’ONG Oxfam Intermon en la seva acció 

humanitària dirigida a la Crisi de Síria. Milers de refugiats estan arribant a les portes d’Europa, però 

aquesta crisi va molt més allà. Al món, 60 milions de persones s’han vist forçades a abandonar les seves 

llars per salvar les seves vides i la de les seves famílies, fugint de la guerra i la pobresa. 

 

La nostra aportació financera va dirigida a col·laborar en el treball desenvolupat per Oxfam a Síria, 

Jordània i Líban, entre molts altres països, proporcionant aigua potable i ajuda a milers de refugiats que 

ho han perdut tot. A més, també estan atenent les necessitats bàsiques de persones que arriben a Itàlia 

a través del Mediterrani. 

 

ONG Creant Futurs. 

La campanya solidària Construeix Vida avança amb la col·laboració amb l’ONG Creant Futurs, una 

Associació que treballa per a la Integració i la Cooperació Internacional a Senegal. 

 

La seva missió va dirigida al desenvolupament de labors socials, culturals i educatives a Senegal, 

promovent especialment l’accés a l’educació i la no discriminació de gènere. 

Desarrolla ha participat en el seu projecte prioritari, la construcció d’un centre escolar multidisciplinari al 

Barri Sonatel (Mbour) – que va començar a funcionar el curs 2015-16 amb 2 aules d’infantil de 35 nens i 

nenes cadascuna-, col·laborant amb la construcció d’una zona de jocs al pati de l’escola. 

Banc d’aliments Riguis Altes (BARRIAL). 

Construeix Vida col·labora amb el Banc d’Aliments Riguis Altes (BARRIAL), una organització benèfica 

sense ànim de lucre, la fi del qual és aconseguir aliments de forma gratuïta per a la seva posterior donació 

entre la població més necessitada. 

El Banc d’Aliments Riguis Altes va a cobrir una necessitat creixent d’ajuda als més necessitats a la 

província de la Corunya, gràcies a l’entusiasme i lliurament desinteressat dels voluntaris en tots els 

treballs i àrees. 

 

 

ONG AGAELA. 

Per continuar amb la campanya solidària Construeix Vida hem triat l’Associació Gallega d’Afectats 

d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (AGAELA), la qual opera en tot el territori gallec i té com a objectiu principal 

oferir suport i ajuda a tots els afectats d’ELA i als seus familiars, així com promocionar la recerca per 

trobar la cura d’aquesta malaltia. 

 

Aquesta associació ofereix un servei soci sanitari que garanteix la satisfacció de les necessitats dels 

afectats per l’ELA. Així mateix, duu a terme una campanya de sensibilització amb la finalitat de potenciar 

ajuda i informació i promoure canvis d’actitud social que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts 

crònics. 
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Projecte de construcció d’un centre d’oci educatiu a Sumbawa (Indonesia). 

Col·laboració amb la ONG Desenvolupament Compatible en el seu Projecte Harapan, la fi del qual és 

ajudar als pobles i/o col·lectivitats més vulnerables i fràgils d’Indonèsia, a superar la seva situació actual 

en els àmbits sanitari, educatiu i d’infraestructures bàsiques. Així mateix, el projecte Harapan té com a 

finalitat cooperar amb aquestes col·lectivitats en el desenvolupament del seu benestar i promoure la 

convivència entre ells en pau i llibertat, respectant les seves cultures, creences i costums. 

Desarrolla col·labora en la construcció d’un centre soci educatiu en Sumbawa (Indonèsia), destinat a 

l’educació dels  nens de la població de Hu’o, i a labors socials, mèdiques i sanitàries. 

 

 

Construcció d’una escola a la localitat de El Diablito, a Nicaragua. 

Col·laboració amb la ONG independent “Global Humanitària”, la qual gràcies a la cooperació 

internacional, desenvolupa processos que busquen garantir la igualtat d’oportunitats de les persones i 

pobles, prestant especial atenció als nens i a l’exercici dels seus drets. Les seves principals àrees 

d’actuació són Educació, Salut, Seguretat Alimentària, Govern i societat Civil, Defensa dels Drets 

Humans i protecció de la infància, Dona i Desenvolupament i Construcció de la Pau. 

Desarrolla col·labora en la construcció d’una escola a la localitat del Diablito, Nicaragua, amb el propòsit 

de proporcionar als nens de la zona un aula adequada on realitzar labors educatives. 

 

 

Projecte de Construcció d’un centre mèdic ortopèdic a Bambili (Camerú) per al tractament de 

minusvàlids. 

Col·laboració amb l’Associació Humanitària de cooperació de caràcter internacional “colors de Camerun”, 

l’activitat dels quals es centra a Camerun, concretament a la regió rural el Nord-oest, ajudant als grups 

socials més vulnerables, especialment a dones, nenes discapacitades i individus marginats. L’aportació 

de Desarrolla va destinada a la construcció d’un centre mèdic ortopèdic situat a Bambili. 
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Rehabilitació de pous d’aprovisionament d’aigua en Ouzina (el Marroc). 

Col·laboració amb l’Associació Humanitària de cooperació “amics per Àfrica” que promou projectes de 

desenvolupament en el continent africà, de caràcter social, educatiu i sanitari. L’aportació de l’empresa 

va destinat a la rehabilitació de pous per proveir aigua a la zona de Ouzina (el Marroc), dotant-los de 

bombes i instal·lació de panells solars per a l’extracció d’aigua. 

 

 

Integració de persones amb mobilitat reduïda a la Esgrima adaptada. 

Es col·labora amb el club d’esgrima adaptada “ 100 tolos”, entitat esportiva de caràcter social que facilita 

la pràctica de l’esport a persones amb mobilitat reduïda i minusvalideses motrius cerebrals. 

 

 

 

 

2.5.2 Medi Ambient 

Desarrolla controla els impactes directes derivats de la seva activitat mitjançant un Sistema de Gestió 

Mediambiental certificat conforme a la Norma ISO 14.001. 

Des de la implantació del Sistema, s’han introduït millores progressives en els procediments d’execució 

d’obres, que han permès reduccions molt significatives dels residus generats als centres de producció. 

 

 

2.5.3 Programes d’accés de joves al mercat laboral. 

La situació econòmica actual dificulta en gran manera l’accés dels joves al mercat laboral. Desarrolla ha 

establert convenis de col·laboració amb diverses entitats per facilitar la integració laboral als mateixos 

mitjançant programes de pràctiques tutelats per personal experimentat. 
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2.6  Obres executades 

 

A continuació, s’adjunta una taula amb els estudis que han entrat durant la meva estada de pràctiques i 

en les quals he participat al departament d’estudis de Desarrolla Barcelona. 

En la taula es pot observar el projecte estudiat, l’import, la data en la que es va iniciar l’estudi, la seva 

finalització, el promotor, la descripció del projecte i la província en la qual s’executaria. 

Per últim, s’indica també quin és l’estat de l’estudi, és a dir, amb color verd s’indica que l’obra ha estat 

adjudicada, amb color vermell que no s’ha adjudicat i sense color que encara no s’ha resolt. 
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3. ANTECEDENTS 

 

3.1 Memòria Històrica 

 

Cal Trempat de casa particular a equipament públic. 

Cal Trempat era una casa situada al migdia de la plana del mateix nom. Constava de la casa dels 

propietaris, annexa a la dels masovers, i enfront hi havia les quadres o vaqueria que els darrers anys va 

ser condicionada com a restaurant. Per tant, era una casa de pagès amb masovers com tantes altres. 

Tenia planta baixa i pis. No es té constància que hi hagués era de batre i quan havien de batre mongetes 

o faves ho feien a la pista de tennis que hi havia al costat de la masia. A l’entrada de la masia hi ha una 

glorieta que, amb les obres de restauració, s’ha conservat com a element singular i de referència. Al 

costat de la casa hi ha un arbre característic i que es coneix com el plàtan de Cal Trempat. Té una alçada 

d’uns 5 metres fins a l’enforcat de les branques. Prop de la casa hi havia la bassa: era rodona i s’omplia 

amb l’aigua del pou que antigament funcionava amb una sínia i després va ser substituïda per un motor. 

El camp de Cal Trempat era terra de regadiu i tenia una superfície d’unes vuit quarteres. 

 Cal Trempat es troba en ple centre de l’Eixample en l’actual carrer Maria Aurèlia Capmany i prop de la 

zona esportiva, davant del Parc de la bassa del Molinet. Va passar a ser propietat pública i el 2009 es va 

restaurar tot mantenint l’estructura bàsica de l’edificació i la seva tipologia. La planta baixa es va habilitar 

com a escola bressol, la segona del municipi – “l’Arbre Màgic”, que pot acollir fins a 94 infants-. La planta 

superior, habilitada com a sala per a usos diversos, va ser inaugurada pel president del Consell Comarcal 

amb motiu del primer Consell d’alcaldes de la comarca celebrat a Vilanova, i es va fer jornada de portes 

obertes al públic el 13 de febrer del 2011, en la mateixa diada d’obertura del Parc de la bassa del Molinet. 

Safont, J. (25 de març de 2011). Cal Trempat: De casa particular a equipament públic. El diari 

d’unitat, p.4. 

 

 

 

 

 

 

De vaqueria a escola bressol. 
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

4.1 Informació prèvia 

 

L’edifici a reformar és una antiga masia rehabilitada i ampliada en planta baixa. La construcció original 

era formada per planta baixa i planta pis, a 4 vents, amb coberta a 2 aigües. L’ampliació realitzada els 

anys 2008 i 2009 es va realitzar per la façana nord-est, en una sola planta (planta baixa) de coberta 

plana, i per tal d’aconseguir la superfície necessària per situar-hi el programa d’una escola bressol. Al 

voltant de l’edifici hi trobem dos patis propis, un a la façana est-sud-est, i l’altre a la façana oest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edifici en que es realitzarà la intervenció es troba en sòl urbà consolidat. Es tracta d’una construcció de 

planta baixa i planta pis, resultat de la reforma i ampliació de l’antiga masia de Cal Trempat. Entre els 

anys 2008 i 2009 es va realitzar aquesta reforma per tal d’ubicar-hi una escola bressol, en planta baixa, 

i una sala polivalent a la planta pis. Amb posterioritat, els usos de planta baixa es van modificar, i 

actualment hi trobem l’espai socioeducatiu del Trencaclosques, l’oficina de la Síndica i dos despatxos 

destinats als grups polítics de l’oposició. 

 

 

 

 

4.2 Planejament vigent i ordenances aplicables. Normes urbanístiques. 

 

Urbanísticament, el projecte es resol seguint les directius del Text Refós de les Normes Subsidiàries de 

Vilanova del Vallès.  

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 

d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE RD. 314/2006).  

El planejament vigent al terme municipal de Vilanova del Vallès és el Text Refós de les Normes 

Subsidiàries de Planejament Municipal aprovat per la CTUB en data 11 d’octubre de 1994. 

La intervenció es realitza en un equipament ja existent, sense ampliar-ne ni l’ocupació ni la superfície 

construïda. 

 

4.3 Estat actual 

 

4.3.1 Situació 

L’edifici objecte d’estudi es troba al municipi 

Vilanova del Vallès de la comarca del Vallès 

Oriental, amb una superfície de 15,2 km² i una 

altitud de 100 m sobre el nivell del mar. 

El Vallès Oriental és una comarca de Catalunya, 

la capital n’és Granollers i té una extensió de 735 

km².La comarca limita amb Osona i el Moianès al 

nord, la Selva al nord-est, el Maresme al sud-est, 

el Barcelonès al sud i el Vallès Occidental al sud-

oest. Forma part del territori històric del Vallès. 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa amb situació del projecte en vermell 

Vilanova del Vallès 
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4.3.2 Entorn 

Cal Trempat es troba en ple centre de l’Eixample en l’actual carrer Maria Aurèlia Capmany. Aquest barri 

està dotat amb diversos equipaments, com són, el Centre Cultural de Vilanova del Vallès amb una sala 

d’auditori destinat a teatre i cinema i també amb una cafeteria exterior per a realitzar actes a l’estiu. 

També es troba la biblioteca Contravent, l’Escola La Falguera, el camp de futbol, equipament esportiu i 

el institut públic Vilanova del Vallès. 

És un punt cèntric del municipi, de fàcil accés, però en un entorn tranquil i donant ús a un equipament 

infrautilitzat actualment.  

L’accés a l’equipament es produeix pel carrer de Maria Aurèlia Capmany, de manera diferenciada per a 

la planta baixa i la primera, i a través d’una franja de zona verda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Actuació 

L’Ajuntament de Vilanova del Vallès recull les característiques i requeriments que ha de complimentar el 

futur Centre d’Atenció a les Persones – Centre de dia de Vilanova del Vallès, que es preveu instal·lar 

ocupant part de la planta baixa de l’equipament de Cal Trempat, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, 

número 13. 

L’actual situació econòmica i l’envelliment progressiu de la població fa necessari plantejar la posada en 

servei d’aquest nou equipament social, que acollirà diàriament l’atenció i cura de persones que ho 

necessitin. 

La reforma actualment plantejada no modifica cap dels paràmetres urbanístics ni les característiques 

generals de l’edifici. La intervenció que es vol realitzar és una actuació de reforma interior de la planta 

baixa per poder-hi implantar un centre de dia, no alterant la imatge exterior de l’equipament.  

La planta baixa té una superfície construïda de 498,50 m² i una superfície útil aproximada de 437,80 m, 

i la planta primera una superfície construïda de 185,55 m² i útil de 145,80 m² 

 

4.3.4 Descripció de l’edifici. Programa funcional 

El programa funcional que ha de complimentar el Centre d’Atenció a la Persones ve determinat pel 

contingut del Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de 

dia per a gent gran. 

 



Pràcticum a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L.             20 
    
 
4.3.5 Relació de superfícies útils i construïdes 

Superfícies útils per peça i construïdes totals del Centre (veure Plànol 13) 

CENTRE DE DIA 

SUPERFÍCIES SUPERFÍCIES ÚTILS 
SUPERFÍCIES 

CONSTRUÏDES 

PLANTA BAIXA 80,18 m² 450,00 m² 

Vestíbul 16,51 m²  

Recepció 11,31 m²  

Vestuari usuaris 5,48 m²  

   

Sala Polivalent 1 135,57 m²  

Sala 1 27,10 m²  

Sala 2 55,50 m²  

   

Fisioteràpia/cures 12,32 m²  

Dutxa geriàtrica 7,32 m²  

Cambra Higiènica 1 4,40 m²  

Cambra Higiènica 2 4,40 m²  

Cambra Higiènica 3 4,40 m²  

Cambra Higiènica 4 4,40 m²  

   

Despatx 1 12,87 m²  

Despatx 2 8,27 m²  

Magatzem 1 4,52 m²  

Bany General 3,67 m²  

Cuina 17,60 m²  

Rebost 3,56 m²  

Neteja 5,87 m²k  

Bugaderia 2,92 m²  

Instal·lacions 8,13 m²  

Magatzem 2 4,17 m²  

TOTAL 117,42 m² 42,43 m² 

 

 

4.3.6 Objectiu del canvi d’ús 

La reforma de l’espai funcional consisteix en transformar l’equipament de la planta baixa en un centre 

cívic. 

Es pren la decisió de formar un centre cívic, ja que l’equipament es troba a l’Eixample de Vilanova, zona 

on hi trobem sobre uns 500 metres aproximadament un centre cultural amb una sala d’auditori destinat 

a teatre i cinema amb una cafeteria exterior per a realitzar actes a l’estiu. També hi trobem la zona 

esportiva amb un camp de futbol, el pavelló de Vilanova i pistes de per jugar a pàdel. A més a més, i ha 

la biblioteca pública Contravent, l’escola 

primària (Escola Pública Mestres Munguet Cortés), L’Escola La Falguera (Escola Pública Verda) i l’Institut 

públic de Vilanova de Vallès.  

Tal i com indica el nom de la licitació, l’equipament de planta baixa, objecte del meu treball de fi de grau, 

actualment està sent reformat i transformat en un Centre de Dia per a la Gent Gran. 

Pel que fa al treball, hem optat per la formació del Centre Cívic, perquè creiem que es l’ús destinat per a 

adolescents i persones de mitjana edat. 

L’objectiu és transformar l’equipament de la planta baixa en un centre, creant nous espais e instal·lacions, 

on poder realitzar diverses activitats que puguin ajudar als adolescents a  reunir-se amb facilitat, conviure 

i gaudir. S’opta per la realització d’aules en les quals es pugui desenvolupar un programa funcional que 

permeti la interacció entre els usuaris, realitzant tallers, cursos educatius, xerrades de suport, etc. També 

hi haurà una aula d’informàtica amb impressores, un espai d’estudi i lectura i un espai d’exposició a la 

sala polivalent. 

 

4.3.7 Prestacions de l’edifici 

4.3.7.1 Aplicació del CTE 

En aquest projecte de reforma és d’aplicació obligatòria el CTE. De totes maneres, donades les 

preexistències de la construcció i el caràcter de la intervenció, quedarà emmarcat en el punt 3 de l’article 

2 de la part I del Codi Tècnic de l’Edificació. En aquest punt es diu: “quan l’aplicació del Codi Tècnic de 

l’Edificació no sigui urbanística, tècnica o econòmicament viable o, sigui incompatible amb la naturalesa 

de la intervenció o amb el grau de protecció de l’edifici, es podran aplicar, sota el criteri i intervenció o 

amb el grau de protecció de l’edifici, es podran aplicar, sota el criteri i responsabilitat del projectista 

aquelles solucions que permetin el major grau possible d’adequació efectiva”. Es justificarà doncs, punt 

per punt l’aplicació del CTE. 
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L’edifici reformat proporciona i proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 

que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en la mesura que l’abast de la reforma ho permeti, en 

relació als requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 

de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

▪ Funcionalitat Utilització o ús. 

▪ Accessibilitat. 

▪ Seguretat.  

- Estructural. 

- En cas d’incendi. 

- D’utilització. 

▪ Habitabilitat. 

- Salubritat. 

- Protecció contra el soroll. 

- Estalvi d’energia. 

- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per a un 

ús satisfactori de l’edifici. 

En la memòria constructiva es definiran els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics 

i prestacions de les solucions. 

 

 

 

 

4.3.7.2 DB-SE. Seguretat estructural 

L’objectiu del requisit bàsic de Seguretat Estructural es assegurar que l’edifici tingui un comportament 

estructural adequat enfront de les accions i influencies previsibles a les que pugui estar sotmès durant la 

seva construcció i ús previst. 

La intervenció plantejada en aquest projecte no modifica les condicions de l’estructura existent i tot allò 

ja previst en el projecte global de l’edifici, redactat l’any 2008. 

 

4.3.7.3 DB-SE-C. Fonamentació 

L’obra que descriu aquest projecte no implica cap modificació ni ampliació de la fonamentació existent, 

ja que no es modifica l’estat de càrregues de l’edifici previst en el projecte inicial. 

 

4.3.7.4 DB-SI. Seguretat en cas d’incendi 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. 

En aquesta intervenció s’haurà de tenir en compte que al punt 5 de l’apartat III CRITERIS GENERALS 

D’APLICACIÓ indica que “Quan un canvi d’ús afecti únicament a part d’un edifici o d’un establiment, 

aquest DB s’ha d’aplicar a dita part, així com als mitjans d’evacuació que la serveixin i que condueixin 

fins a l’espai exterior segur, estiguin o no situats en ella”, i adoptant solucions tècniques basades en el 

Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB-SI. En qualsevol cas, les obres de reforma no reduiran 

les condicions de seguretat preexistents. Annexat a aquesta memòria s’adjunta la fitxa justificativa del 

compliment del DB SI per a Ús Administratiu: L’àmbit d’aplicació per a ús administratiu indica que: “Es 

considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de 

serveis en qualsevol de les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, 

despatxos professionals, oficines tècniques, etc.” 

1. Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació a l’exterior. 

Les condicions d’accessibilitat per a la intervenció dels bombers venen ja donades pels vials i 

zones verdes que confronten amb l’edifici i per on hi té accés. El projecte no intervé fora de l’àmbit 

concret de la finca. 

2. Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi. 

L’edifici és, per seu ús i per la seva superfície inferior a 2500 m², un únic sector d’incendis. 

Aquestes condicions no es veuen modificades per la intervenció proposada, que planteja una 

modificació de la planta baixa, no intervinent ni en l’envolvent ni en les condicions globals de 

l’edifici. 

3. Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi. 

No s’intervé ni es modifiquen les condicions exteriors de l’edifici. 

4. Condicions de resistència al foc de l’estructura. 

Els valors de residència al foc de l’estructura. 

Ús Administratiu Edifici amb alçada d’evacuació < 15 m Estructura R60 

 

5. Condicions per a l’evacuació dels ocupants. 

El càlcul d’ocupació de l’ocupació global prevista amb els dos nous habitatges és: 

Ús m² m² / persona Persones 

Administratiu 450,00 10 45 
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L’edifici disposava actualment d’una porta de sortida directa a l’exterior per als usuaris i una altra 

de servei. Ambdues batents, amb eix de gir vertical i d’una amplada de 90 centímetres. Els 

passadissos interior tenen un mínim d’1 metre d’amplada. 

 

6. Instal·lacions de protecció contra incendis. 

No es requereixen instal·lacions de protecció contra incendis, no hi ha locals ni zones de risc 

especial segons el DB SI  

 

4.3.7.5 DB-SUA. Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 

bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 

accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 

independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 

Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com el D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als 

quals es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que 

s’adjunten al final d’aquest apartat. 

SUA 1. Condicions per limitar el risc de caigudes. 

A totes les zones de l’edifici reformades es contemplen les discontinuïtats dels paviments i els 

desnivells. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o 

fàcilment desmuntables. 

 

 

SUA 2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament. 

A totes aquelles zones de l’edifici reformades es contemplen els elements fixes i practicables 

susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls -els quals 

garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 

“Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats 

interiors.” 

SUA 3. Condicions per limitar el risc d’immobilització. 

Les diferents cambres higièniques de l’equipament tenen portes corredisses amb sistemes de 

desbloqueig des de l’exterior. 

SUA 4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada. 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones de circulació 

interior, i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions 

d’il·luminació”. 

SUA 5. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment. 

A l’àmbit d’afectació de la reforma (interior de l’equipament de Cal Trempat) no hi ha circulació de 

vehicles. 

SUA 8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp. 

En la reforma de l’equipament realitzada els anys 2008-2009ces va situar una instal·lació de 

protecció del llamp a la coberta de l’equipament. 

 

L’actual projecte de reforma no preveu l’augment del volum ni la modificació de cap altre paràmetre que 

alteri les condicions de l’edifici en relació al risc admissible. 

 

4.3.7.6 DB-HS. Salubritat 

La reforma de l’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) 

garantint la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), 

garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 

subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a l’àmbit reformat de l’edifici. 

 

HS 1. Protecció contra la humitat. 

No es modifiquen les condicions exteriors de l’edifici, ja justificades i executades segons 

el projecte de reforma dut a terme els anys 2008-2009. 

HS 2. Recollida i evacuació de residus. 
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No és d’aplicació perquè l’actuació l’actuació prevista és de reforma en part de 

l’equipament. De totes maneres, l’anterior projecte de reforma ja prèvia la recollida i en 

justificava el seu compliment. 

HS 3. Qualitat de l’aire interior. 

El CTE preveu respecte al HS 3 que per a “locals de qualsevol altre tipus (diferent a 

habitatge, magatzems de residus, trasters, aparcaments i garatges) es considera que es 

compleixen les exigències bàsiques si s’observen les condicions establertes al RITE. 

El projecte de reforma previ (any 2008-2009) justificava el compliment respecte a la 

ventilació de l’equipament mitjançant la instal·lació de 4 recuperadors de calor (situats al 

fals sostre de les cambres higièniques) que garantien un cabal de ventilació de 7550 m³/h. 

No es modificarà aquesta instal·lació. 

HS 4. Subministrament d’aigua. 

El projecte de reforma preveu la modificació de la instal·lació existent i la variació del 

número o de la capacitat dels aparells. 

HS 5. Recollida i evacuació d’aigües. 

El projecte de reforma preveu la reforma de la instal·lació interior existent i la modificació del 

número d’aparells. No modifica la instal·lació de recollida d’aigües pluvials. 

La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals complirà les condicions de disseny, dimensionat, 

execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l’article 3 del Decret 21/2006 

d’eco eficiència en els edificis. Els diàmetres de les canonades d’aigües residuals són els 

apropiats per transportar les unitats d’evacuació corresponents a cada tipus d’aparell sanitari, tal 

i com fica el DB HS5. 

 

4.3.7.7 DB-HR. Protecció contra el soroll 

S’exceptua el compliment de l’exigència de protecció enfront del soroll ja que es compleix el cas d del 

punt de l’Àmbit d’aplicació del DB respecte a les exclusions: “les obres d’ampliació, modificació, reforma 

o rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral”. Sonat que el 

projecte no és una rehabilitació integral, no cal justificar el compliment d’aquest DB. 

 

 

4.3.7.8 DB-HE. Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica 

L’àmbit d’aplicació d’aquest DB s’especifica a cada secció, però en tot cas, els criteris generals d’aplicació 

en la intervenció en edificis existents a considerar són els següents: 

Criteri 1: no empitjorament. La reforma proposada no empitjora en cap cas les condicions actuals. 

Criteri 2: flexibilitat. S’adopten sistemes que no arriben als requisits del DB ja que per arribar-hi la 

intervenció implicaria canvis substancials en altres elements de l’envolvent sobre els que no s’anés a 

actuar inicialment, que és l’accepció 4 del criteri. 

Criteri 3: reparació de danys. No hi ha elements amb desperfectes que redueixen de forma significativa 

les seves prestacions inicials. 

Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi, tenint en compte que està 

situat a Barcelona i a una alçada respecte el nivell del mar de 238 és C2, segons l’apèndix B d’aquest 

Document Bàsic. 

HE 0. Limitació del consum energètic. 

L’àmbit d’aplicació indica que com que el projecte és una intervenció de reforma interior en un 

edifici existent, sense ampliar-lo, no és d’aplicació aquest apartat. 

HE 1. Limitació de la demanda energètica. 

La reforma projectada no planteja la modificació de l’envolvent, i això no implica un increment 

important de la demanda energètica de l’edifici. Donat que es tracta d’un canvi d’ús en que no es 

modifica l’ús característic de l’edifici, no és d’aplicació. 

HE 2. Rendiment de les instal·lacions tècniques. 

El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regula d’acord amb el vigent 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i s’especifica el seu compliment a la 

Memòria Constructiva. 

HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 

En la intervenció en edificis existents, el DB preveu que és d’aplicació en aquells en que la 

superfície útil total final és més gran de 1000 m² en els que es renovi més del 25% de la superfície 

il·luminada; altres intervencions en que es renovi o s’ampliï part de la instal·lació – en que 

s’adequaria la part renovada per a que compleixi amb els valors d’eficiència energètica límit en 

funció de l’activitat i s’establirien els sistemes de control o regulació necessaris -; en canvis de 

l’ús característic de l’edifici i en canvis d’activitat en una zona de l’edifici que impliquin un valor 
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més baix del VEEI (Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació límit) respecte a l’activitat inicial 

– en que s’hauria d’adequar la instal·lació en aquella zona. 

HE 4. Contribució solar mínima per producció d’ACS. 

Aquest apartat del CTE no és d’aplicació ja que el projecte no queda inclòs en cap dels supòsits 

previstos en el punt 1 del DB. 

La reforma prevista modifica part de la planta baixa, afecta una part de l’edifici, no a tot ell de 

forma integral;  no canvia l’ús característic global de l’edifici; no es modifica la instal·lació de 

producció d’ACS ja justificada i executada en l’anterior reforma i tampoc s’augmenta la demanda 

de referència d’ACS a 60ºC, prevista en 376 l/dia per a un ús d’escola sense dutxes i una ocupació 

de 94 persones. Es considera que la demanda per usuari actual és similar a la prèvia. 

HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

No és d’aplicació per a edificis, de nova construcció o que es reformen de manera integral, amb 

una superfície construïda inferior a 5000 m². 

 

4.3.7.9 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

El disseny de l’edifici incorporava, en el projecte de l’any 2008, les condicions d’accessibilitat 

establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat 

d’Utilització i Accessibilitat. La reforma actual no modifica, de manera global, aquestes 

condicions si no és per millorar-les gràcies a l’accés que s’obre a la façana nord-est del 

C/Pompeu Fabra, de manera que es satisfarà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es ressol mitjançant un itinerari 

accessible. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D. 135/1995 i del DB SUA, per a edificis d’ús públic -no 

habitatge-, on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari practicable. 

4.3.7.10 Criteris de millora mediambiental del projecte 

Alguns dels criteris de millora mediambiental que s’han incorporat al projecte són: 

- Tria de materials respectuosos amb el medi ambient. En la mesura del possible, s’ha intentat 

utilitzar materials no derivats del petroli. 

- Millora de l’aïllament. El projecte proposa millorar l’aïllament en el tancament que es modifica.  

4.3.7.11 Altres requisits de l’edifici 

El Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis”, estableix que l’objectiu 

del decret és incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis de nova construcció, en 

els procedents de reconversió d’antiga edificació o en els resultants d’obres de gran rehabilitació, 

entenent com a tals les que només excloguin l’enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació 

global en tot l’edifici. Donada la naturalesa de la intervenció que es projecta, no és d’aplicació. 

 

4.4 Recull fotogràfic 

 

 

 

Façana nord, al carrer de Pompeu Fabra 
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Façana est. Tanca del pati principal i accés a la sala polivalent de planta primera 

 

Façana est de l’equipament. Pati principal 

 

Façana est de l’equipament. Pati princpal 

 

Façana est de l’equipament. Pati principal 
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Façana oest. Accés de serveis i pati posterior 

 

Vista interior del passadís de distribució des de l’accés principal 

 

Vista interior del passadís de distribución des del menjador 

 

Vista interior des del menjador 

 

Vista interior del passadís de distribució des del menjador 

 



Pràcticum a l’empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L.             27 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista interior des del menjador 

 

Vista interior des d’una aula 

 

Vista interior des d’una aula cap al passadís 

 

Vista interior des del passadís 
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4.5  Estat Reformat 

 

4.5.1 Estudi de Viabilitat 

A diferència de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, la proposta de reforma que he elaborat és un centre 

cívic i per a l’elaboració d’aquest programa funcional final, he realitzat un estudi comparatiu basat en el 

programa funcional d’altres centres cívics. En aquest estudi, s’analitzen diferents espais que s’han creat 

i les superfícies emprades per a cadascun d’ells. Els centres cívics són els següents: 

 

1. Centre Cívic Santa Susanna 

 

Informació Centre Cívic Santa Susanna 

Promotor: Ajuntament Santa Susanna 

Arquitecte: Jordi Goula Goula 

Projecte: Projecte Bàsic i Executiu Centre Cívic, Biblioteca i Oficina Bàncaria 

Direcció: Rambla dels Països Catalans, S/N Municipi Santa Susanna (El Maresme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Centre Cívic Poblenou 

 

 

Informació Centre Cívic Poblenou 

Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar 

Arquitecte: Maurici Sadurni Sans 

Projecte: Projecte Executiu del Centre Cívic Poblenou 

Direcció: Plaça de Catalunya, núm 1, 08397, Pineda de Mar (Barcelona) 

 

3. Centre Cívic Roses 

 

 

 

 

 

 

Informació Centre Cívic Roses 

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

Arquitecte: Massimo Preziosi 

Estructures: Ignasi Ribas Framis 

Instal·lacions: Gerard Giró Deza 

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució de reforma puntual del Centre Cívic Roses 

Direcció: Carrer del Tibidabo, 18, 0898, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 

 

 

 

 

Alçat A-B-C-D 
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En funció dels resultats obtinguts, i de la superfície disponible de l’equipament, es defineix el següent 

programa funcional: 

Espai Superfície 

Sala Polivalent 139,52 m² 

Taller / Aula 79,85 m² 

Despatx 43,77 m² 

Biblioteca / Sala Lectura 68,51 m² 

Magatzem 17,26 m² 

Cambres Humides 35,43 m² 

Distribuïdor 54,40 m² 

TOTAL 436,04 m² 

 

S’accedeix a l’edifici a través del Carrer de Ma. Aurèlia Capmany. L’entrada principal al Centre Cívic es 

realitzarà a través de la façana Sud, encara que no hi trobarem cap mostrador-punt d’informació, ja que 

hi tenim varis accessos per entrar a diferents sales sense tenir que passar per l’entrada principal. La qual 

cosa només tindrem un distribuïdor principal de 49,47 m² per a que hi hagi una bona circulació per accedir 

a les diferents aules. 

Si entrem per l’entrada principal, a mà esquerra hi trobarem el Despatx-1 de 17,02 m² destinat per a 

psicòlegs, amb bany propi i amb un magatzem. Aquest espai té aportació de llum natural a través de les 

façanes oest i sud.  

A la façana Sud tenim l’entrada principal al Centre Cívic i una segona entrada que hi pots accedir 

directament al Despatx-2 de 18,53 m²  destinat per a un despatx de suport i amb un bany propi. Aquest 

despatx estarà dotat de dues taules de treball i petits estris emprats pels diferents professionals que 

utilitzin aquest espai per a fer les seves consultes. 

Si continuem pel distribuïdor hi trobem el taller de manualitat de 42,33 m² que estarà dotat d’una barra 

que recorre la meitat del perímetre, i una sèrie de tamborets que permet crear un espai de treball 

confortable. Just a l’entrada ens trobarem amb taules grans per tal d’oferir la possibilitat de treballar en 

grup. Aquest espai també rep llum natural des de la façana est i també tindrà un bany propi. 

Al costat del taller de manualitats ens hi trobarem amb l’aula d’informàtica de 37,52 m² amb claror 

provinent des de la façana est. Aquesta estança també hi tindrà un bany propi per que les persones no 

tinguin que sortir de l’aula. 

A mà esquerra hi trobarem la biblioteca un espai diàfan que connecta amb la sala de lectura. Aquests 

espais disposen de llum pròpia de la façana oest i d’un magatzem de 3,84 m². 

A través de la façana oest hi trobarem un altre accés que dona lloc a la part última del centre cívic amb 

un distribuïdor que ens permet disposar a mà esquerra del tercer magatzem i d’una sala polivalent de 

139,52 m². És una sala oberta amb il·luminació natural des de la façana est i amb dos banys. En front de 

la sala polivalent hi tindrem un últim despatx però aquest amb llum artificial. 

 

4.5.2 Descripció del projecte 

4.5.2.1 Situació de l’accés 

L’accés no variarà respecte de l’estat actual. Per tant, l’accés a l’equipament es produeix pel carrer de 

Maria Aurèlia Capmany, de manera diferenciada per a la planta baixa i la primera, i a través d’una franja 

de zona verda.  

 

4.5.2.2 Adaptació a la geometria  

Les diferents estances s’han agrupat i col·locat en els diferents sub-espais i racons de la geometria del 

centre en contacte amb la façana i això permet crear espais amb il·luminació natural. D’altra banda, el 

programa funcional es situa al voltant de dos grans espais diàfans i oberts. El primer es la sala polivalent 

i el segon la biblioteca amb la sala de lectura que tenen contacte visual entre elles. 

 

4.5.2.3 Continuïtat visual 

Els tancaments entre espais s’han dissenyat com a envans amb envidraments que permeten l’intercanvi 

visual entre els espais com es la biblioteca amb la sala de lectura donant així un repartiment de la llum 

natural a l’interior de les sales.  

De la mateixa forma, els tancaments exteriors estan formats per grans envidraments, que permeten 

gaudir constantment de l’espai verd exterior. 
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4.5.3 Descripció general dels sistemes 

Els diferents materials escollits per a la construcció del centre cívic són: 

▪ Envans i separacions: es preveu la construcció amb sistemes de placa de guix laminar, 

col·locats en sec, amb acabat pintat i aïllament tèrmic. 

Els murs existents es trasdossaran amb plaques de guix laminar, col·locats en sec, amb acabat pintat i 

aïllament tèrmic per a garantir els paràmetres d’eficiència energètica. 

▪ Paviments: la totalitat del paviment es realitzarà amb morter autonivellant i després es col·locarà 

una rajola de gres porcellànic amb resistència al lliscament adequada segons el DB SUA del CTE. 

▪ Sostres: es preveu la col·locació de fals sostre acústic format per fibres absorbents i perfilaria 

lacada, a totes les estances generals. 

Als lavabos i magatzems es preveu la col·locació d’un fals sostres de plaques de guix de tipus 

hidròfug. 

▪ Portes, marcs interiors: s’opta per la fusta natural per introduir a la imatge del centre cívic un 

material càlid, natural i de tacte agradable per a resoldre els emmarcaments de portes i finestres 

interiors, això com els detalls de mobiliari fix. 

▪ Tancaments exteriors: els tancaments exteriors seran d’alumini i acer lacat, seguint la imatge a 

exterior de l’edifici. 

▪ Instal·lacions: l’establiment farà servir energia elèctrica com a subministrament per a aparells, 

enllumenat i producció d’energia de climatització, ventilació i ACS, aquesta darrera 

complementada amb la contribució solar mínima exigida per la normativa aplicable. Disposarà de 

sistema de climatització, ventilació i generació ACS d’alta eficiència. L’enllumenat serà de tipus 

LED, pel seu alt rendiment i la seva vida útil superior. Comptarà amb les instal·lacions de protecció 

contra incendis exigides per normativa, així com amb les consensuades amb els agents implicats 

derivades de l’ús de l’edifici. Pel que fa al sanejament, tota la xarxa de residuals connectarà amb 

la xarxa de l’edifici existent. 
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4.5.4 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici. 

Les solucions adoptades en el treball tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions 

adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de 

l’edificació. 

De conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el treball 

s’han observat les normes sobre la construcció vigents i que les dites normes figuren ressenyades a 

l’apartat Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 

Les prestacions de l’edifici s’estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques del 

CTE, i s’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superi els llindars 

establerts al CTE. 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi tècnic 

d’edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis, i de l’observança del Decret 21/2006, 

d’ecoeficiència en els edificis. 

El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la 

quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden 

satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és necessari justificar que s’assoleixen les 

mateixes prestacions. 

A més, s’ha tingut en compte la normativa municipal, i la comparativa amb el codi tècnic de l’edificació 

amb la normativa d’accessibilitat de Catalunya. 
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5 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

5.1 Treballs previs i enderrocs 

No es requereixen grans treballs d’enderroc. La distribució proposada s’ajusta força a la distribució 

existent, modificant-se sobretot a l’àmbit actual de les aules, per tal de unificar espais i connectar-los a 

través dels nuclis de cambres higièniques. Com a resultat de modificar la distribució actual, s’haurà 

d’enretirar, també, el paviment de linòleum existent per instal·lar un paviment nou que s’ajusti a la nova 

distribució. 

Pel poc volum de l’obra a enderrocar i la senzillesa i accessibilitat dels elements, es preveu que els 

treballs es facin amb mitjans manuals. Es protegirà la resta de l’edifici de possibles caigudes de material. 

La retirada de la runa provinent de l’obra es farà mitjançant contenidors situats al pati i es portaran a un 

gestor autoritzat. 

5.2 Sustentació de l’edifici 

El projecte no preveu la intervenció en el sistema de sustentació i fonamentació de l’edifici, donat que no 

es modifica l’estat de càrregues previst en el projecte conjunt. 

5.3 Sistema estructural 

El projecte no preveu la intervenció en el sistema estructural existent. Aquest ja es va dimensionar 

degudament en el projecte del conjunt, redactat l’any 2008, i que ara es veu modificat en relació a, 

bàsicament, la distribució interior per adaptar-la al nou ús. 

5.4 Sistema envolvent i d’acabats exteriors 

No es modifica el sistema envolvent. La intervenció es centra en la reforma interior de l’edifici. 

5.5 Sistema de compartimentació i d’acabats interiors 

5.5.1 Compartimentació interior vertical 

Els envans interiors de l’edifici estan formats per capa de maó foradat ceràmic de gran format amb doble 

cambra (peça 50x20x7 cm) col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb acabat d’enguixat a bona vista amb 

guix YG, acabat lliscat amb guix YF i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o bé, en les cares 

corresponents a les cambres higièniques, amb arrebossat a bona vista remolinat de ciment M-8 i enrajolat 

de valència o similar col·locada amb morter adhesiu. 

ENVÀ: (envans interior habitatge) Envà de 7 cm Gruix total 9-10 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 

plàstica amb acabat llis. 

1 

Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7 cm) 

col·locat amb morter mixt 1:2:10 

7 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 

plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista 

remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada 

amb morter adhesiu. 

1-2 

Panys fixes de vidre: bé com a finestres fixes incloses en envans de perfilaria d’acer galvanitzat, bé com 

a panys fixes integrats en conjunts de fusteries amb panys practicable, tots els vidres interiors es 

composen de vidre laminar, amb marc de fusta massissa de 5 cm de gruix.  

5.5.2 Compartimentació interior horitzontal 

Els paviments interiors que es substitueixen seran reemplaçats per: 

- Cambres Higièniques: rajola de gres extruït esmaltada de forma quadrada, de 20x20, antilliscant, 

preses amb morter adhesiu sobre xapa anivelladora de morter, o similar. 

- Resta d’espais (sales): es substitueix el paviment de linòleum de rotlle per un paviment continu 

de microciment de 3 mm d’espessor, realitzat sobre superfície absorbent, amb textura llisa de 

color gris.  

Tots ells disposats sobre el terra radiant de 8-9 cm de gruix existent disposat sobre solera de formigó. 
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Els nous cels-rasos que es realitzin seran per a substituir aquells cel-rasos que s’hagin de modificar o 

substituir per les tasques de reforma. Seran de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult 

i suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica i acabat llis. 

5.5.3 Fusteries interior 

En general, hi ha 2 tipologies de fusteries interiors practicables: 

� Portes batents i corredisses de fusta massissa de pi i vidre laminar, amb marc de fusta massissa

de 5 cm de gruix.

� Portes corredisses de fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massissa de

5 cm de gruix i estructura d’acer per encastar en envà.

5.6 Sistema d’acabats 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 

� Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció dels

paraments dels nuclis de cambres higièniques.

� Enrajolats amb rajola de gres extruït esmaltada de forma quadrada, de 20x20, antilliscant, preses

amb morter adhesiu sobre xapa anivelladora de morter, o similar, en paraments verticals interiors

de les cambres higièniques.

� Sostres amb estructura de biguetes i revoltons prefabricats de formigó vistos amb franges de

revoltons enguixats a bona vista pintat amb pintura plàstica.

� Cel rasos de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica.

� Paviments dels espais que connecten amb els patis de microciment antilliscant.

- El paviment de les estances generals, s’utilitzarà un Microdreck PP WT “TOPCIMENT”, color 

Himalaya, acabat satinat. 

- El paviment de bany, s’hi col·locarà Microdeck PAB WT “TOPCIMENT”, color Shale-gray, acabat 

setinat. 

- El paviment exterior, s’utilitzarà el Microstone PP WT “TOPCIMENT”, color Cemento, acabat 

setinat. 

5.7 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

L’edifici disposa actualment de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, gas i 

telecomunicacions, així com les instal·lacions de sanejament, fontaneria i ACS, calefacció per terra 

radiant, il·luminació, electricitats, comunicacions, ventilació i protecció contra incendis. 

En el present projecte es pretenen definir les següents instal·lacions i serveis: 

- Modificació de les xarxes interiors existents per tal d’ajustar-les a la nova distribució projectada. 

- Instal·lació de climatització per dotar l’equipament de refrigeració. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 

normativa d’aplicació. 

Les connexions dels serveis d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions, així com la ubicació dels 

comptadors estan ubicats a la façana del carrer de Pompeu Fabra, a l’accés de serveis. 
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5.7.1 Instal·lació d’aigua 

El subministrament d’aigua és directe de la xarxa pública, amb comptador a planta baixa. La instal·lació 

es modifica, bàsicament per ajustar-se a la nova distribució de les cambres higièniques. 

Els comptadors s’ubiquen als armaris situats a la planta baixa, a la zona d’accés rodat, de fàcil i lliure 

accés- Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora 

i permetrà efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. 

Es garanteix la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 

reglamentacions, en quant a: 

- Qualitat de l’aigua 

- Proteccions contra retorns 

- Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

- Manteniment 

- Estalvi d’aigua 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols i en aquesta memòria. El sistema de 

producció d’aigua calenta sanitària serà el ja existent. 

Respecte al disseny de la instal·lació ampliada, seguirà els mateixos criteris emprats per a l’execució 

existent: 

- Circuit interior d’aigua freda sanitària. 

- Circuit interior d’aigua calenta sanitària, compost per canonades d’impulsió, canonades de retorn 

i bomba de recirculació. 

- Els circuits interiors tenen un traçat vertical i un traçat horitzontal de distribució, que comença a 

partir de les vàlvules de sectorització de cada nucli sanitari. Les vàlvules s’ubicaran a l’accés de 

cada cambra, amb una clau per a cadascun dels circuits. 

- El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta. L’estesa de les canonades d’aigua 

freda ha de fer-se de tal manera que no resultin afectades pels focus de calor i per tant han de 

discórrer sempre separades de les canalitzacions d’aigua calenta (ACS o calefacció) a una 

distància de 4cm, com a mínim. Quan les dues canonades estiguin en un mateix plànol vertical, 

la d’aigua freda ha d’anar sempre per sota de la d’aigua calenta, per tal d’evitar condensacions. 

- El recorregut horitzontal fins a cada una de les peces es farà pel cel ras de cada planta, i es 

disposarà de claus de sectorització a cada local humit. També es disposaran claus de tall 

individual als diferents punts de consum. 

- Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius 

elèctrics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel 

de com a mínim 30 cm. 

5.7.2 Evacuació d’aigües 

Es preveu la modificació de la xarxa ja existent, separativa, connectant els nous punts de desguàs als 

desguassos ja existents o modificant-los el mínim possible. 

La part de la nova instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE 

i d’altres reglamentacions en quant a: 

- Ventilació 

- Traçat 

- Dimensionat 

- Manteniment 

Plànol Instal·lació Fontaneria 
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Disseny i posada en obra 

La instal·lació existent connecta a la xarxa de clavegueram urbà al carrer de Pompeu Fabra, amb xarxa 

separativa. La intervenció prevista per la reforma no afecta la xarxa de pluvials, i s’ajustarà el màxim als 

punts de desguàs existents de la xarxa de residuals. 

Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada nou aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. Els inodors es connectaran directament al 

punt de desguàs existents. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de 

desguàs que desemboqui en els punts de connexió.  

Material i equips 

La nova xarxa es construirà amb un sistema de tub de PVC sèrie B per a la petita evacuació, i tub de 

PVC a pressió per a xarxa horitzontal. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC 

del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

Dimensionat 

Els diàmetres de les noves canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

5.7.3 Instal·lacions tèrmiques 

L’edifici del Cal trempat ja disposa, en la seva planta baixa, d’instal·lació tèrmica de sistema de calefacció 

per terra radiant i producció d’ACS, i de sistema de ventilació. Per tal de garantir el benestar dels ocupants 

en qualsevol època de l’any, aquesta reforma planteja la implantació d’un sistema de refrigeració.  

El projecte preveu que l’equipament disposi, a part de la instal·lació tèrmica de calefacció existent, que 

és per terra radiant, i de producció d’aigua calenta sanitària, d’un sistema de refrigeració. La generació 

d’aigua calenta es fa amb caldera mural de gas. La caldera és mixta, de manera que també produeix 

ACS instantàniament, es situa a la cambra d’instal·lacions específica a l’accés de serveis.  

Tenint en compte que la potència nominal tèrmica final de l’edifici no supera els 70 kW tèrmics, no serà 

necessari desenvolupar un projecte específic de les instal·lacions de calefacció o d’ACS.  

5.7.4 Sistemes de ventilació  

L’edifici de Cal trempat ja disposa de sistema de ventilació. No s’intervé ni es modifica aquesta 

instal·lació, la nova distribució respecta la implantació d’aquest sistema per tal de no haver de modificar-

la. 

Plànol Instal·lació Sanejament 

Plànol Instal·lació Calefacció - Ventilació 
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5.7.5 Subministrament de gas 

L’equipament disposa de subministrament de gas natural. Aquest s’utilitza per subministrar la caldera 

mural per a la producció d’ACS i per a la calefacció pel sistema de terra radiant.  

No s’intervé ni es modifica aquesta instal·lació. 

El comptador s’ubica a la zona d’accés de serveis, de fàcil i lliure accés en armari. Les seves dimensions 

són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora i permeten 

efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. ES garanteix 

la seva ventilació. 

5.7.6 Instal·lacions elèctriques 

L’edifici del Cal Trempat disposa de subministrament de baixa tensió i instal·lació interior segons va fixar 

i justificar el projecte de reforma executat anteriorment. La intervenció actual preveu modificar la 

distribució dels punts finals de la xarxa per tal d’ajustar-la a la nova distribució. 

En quant a la instal·lació de línies, cables, mecanisme, quadres de protecció, de maniobra, etc. Es 

procedirà de la següent manera: del quadre general de protecció es derivaran les línies d’alimentació als 

quadres secundaris de sector o zona. 

Els quadres de protecció i distribució són aïllants, incorporen interruptors magnetotèrmics i diferencials. 

A partir dels interruptors magnetotèrmics es derivaran les línies d’alimentació a les dependències. 

Enllumenat i Enllumenat d’emergència 

L’equipament per les seves característiques es considera com de pública concurrència. Consta de les 

següents zones: 

- Despatxos 

- Taller Manualitats 

- Banys 

- Magatzems 

- Aula Informàtica 

- Biblioteca  

- Sala Lectura 

- Sala Polivalent 

Per a la distribució de les lluminàries de les estances generals he optat per fer un intercalat amb 

lluminàries lineal encastades de diferents dimensions. En canvi a les cambres humides he optat per 

utilitzar lluminàries downlight encastades. 

Respecte l’enllumenat d’emergència, tal com es preceptiu en un equipament de pública concurrència, 

s’ha previst la instal·lació de varis plafons compostos d’una bateria autònoma per a obtenir enllumenat 

d’emergència, els quals s’han situat en llocs adequats per a obtenir el màxim rendiment de la llum que 

emeten donada la funció d’enllumenat de seguretat i en aquells que eventualment poden existir circulació 

de persones. 

A l’interior de l’aparell s’allotja un conjunt de bateria-carregador capaç de subministrar un enllumenat 

autònom equivalent a 11 W fluorescent durant més d’una hora. 

Llum d’emergència encastada a paret o sostre, amb grau de protecció 

IP42, IK 04, de la sèrie HYDRA N10 de Saisalux o equivalent de forma 

rectangular, amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada 

fluorescent de 8 W, flux aproximat de 450 lúmens, 1 h d’autonomia, 

amb pilot de càrrega LED, amb caixa per enrasar KETB o KEPB Hydra 

i part proporcional d’accessoris. 

Llum d’emergència de Daisalux o equivalent, sèrie Nova, N8 amb una 

autonomia d’1 hora, 435 lúmens, inclou KIT KES NOVA de caixa 

estanca IP66 IK 08, amb làmpada fluorescent FL de 8 W i pilot de 

càrrega amb LED blanc.  

Downlight encastat a sostre HAT de NormaLit o equivalent, ref. EH24 

amb làmpada LED de 20,5 W, 4000º K, 2400 lúmens, IP44, amb equip 

electrònic, angle obertura 95ºC, 50.000 hores de funcionament, 

diàmetre 230 mm, amb part proporcional d’accessoris de muntatge.

Lluminaria lineal encastada TrueLine Recessed Line OC – LED Module, System flux 

2500 lm – 840 blanc neutre – Unitat de front d’alimentació amb interfície DALI – 

Versió de sostre amb perfil visible – Connector push-in de 5 pols – 1130 mm. 
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TrueLine Recessed OC – 1 peça – LED Module, System flux 4300 lm – 840 blanc 

neutre – Unitat de font d’alimentació amb interfície DALI – Versió de sostre amb perfil 

visible – Connector push-in de 6 pols – WH – Versió Office compliant. 

5.7.7 Sistema de protecció contra incendis 

Els criteris de disseny utilitzats en el projecte són els següents: 

Document Bàsic SI Seguretat en cas de incendis del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova 

el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Instal·lació d’extintors 

El criteri de disseny de la instal·lació d’extintors d’incendi ha estat el especificat en la Secció SI4 del 

DBSI. És disposaran extintors en número suficient per a que el recorregut real a cada planta des de 

qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres i en les zones de risc especial 

conforme al capítol 2 de la secció 1 d’aquest DB. 

Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21 A – 113 B. 

Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; es situaran en 

els paraments de tal forma que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada menor que 1,70 

metres. 

S’ha previst una instal·lació dels següents tipus d’extintors: 

- Extintors manuals de 5 Kg de CO2 d’eficàcia 34B. 

- Extintors manuals de 6 Kg de pols polivalent d’eficàcia 21A – 113B. 

Instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització 

L’equipament despondrà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de errada de l’enllumenat normal, 

subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que poden 

abandonar l’edifici, per evitar les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les 

sortides i la situació dels equips i mitjos de protecció existent. 

Disposaran d’una instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització les següents zones: 

- Els recorreguts generals d’evacuació conforme es defineixen en l’annex A de DB SI. 

- Aparcaments tancats o coberts la qual superfície construïda superi de 100 m², incloent els 

passadissos i les escales que condueixen fins l’exterior o fins les zones generals de l’edifici. 

- Locals de risc especial i serveis generals de planta en edificis d’accés públic. 

- Locals que tenen equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de risc 

especial indicats en DB-SI 1. 

- Els lavabos generals de planta en edificis d’ús públic. 

- Llocs en els que s’ubiquen els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació 

d’enllumenat de les zones abans esmentades. 

- Les senyals de seguretat. 

La posició i característiques d’aquestes lluminàries complirà amb les següents condicions: 

- Es situarà almenys a 2 m per damunt del nivell de terra. 

Plànol Instal·lació Electricitat i Enllumenat 
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- Es despondrà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar  un 

perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es despondrà en els 

següents punts: 

• En les portes existents en els recorreguts d’evacuació

• En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.

Les característiques de la instal·lació complirà amb les següents condicions: 

- La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i caldrà que entri automàticament 

en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació a les instal·lacions d’enllumenat normal, 

entenent-se per fallada la baixada de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor 

nominal. 

- L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar almenys el 50% del nivell 

d’il·luminació demanat al cap dels 5s i el 100% a els 60 s. 

Aquests receptors s’instal·laran en dependències amb ocupació de persones i en vies d’evacuació i 

sortida. Aquests equips hauran d’estar homologats i tenir característiques d’acord amb les normes UNE 

20 062, UNE 20 392, UNE-EN 60598-2-22 i CTE. 

Instal·lació de pictogrames de senyalització 

S’ha previst la col·locació dels següents tipus de pictogrames de senyalització: 

- D’extintors 

- De sortida 

- De direcció cap a la sortida 

Segons el capítol 2 de la Secció SI 4 del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització de les 

instal·lacions manuals de protecció contra incendis es tenen de senyalitzar mitjançant les senyals 

definides en la norma UNE 23033-1. 

Les senyals  han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministro d’enllumenat normal. Quan 

siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa ha de complir allò establert en 

la norma UNE 23035-4:1999. 

Segons el capítol 7 de la Secció del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització dels medis 

d’evacuació s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma 

UNE 23034:1988, conforme els següents criteris: 

- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran senyal amb el rètol “SORTIDA”, excepte en edificis 

d’ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracta de sortides de recintes la qual 

superfície no superi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tot punt dels recintes i els ocupants 

estiguin familiaritzats amb l’edifici.  

- La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” ha d’utilitzar en tota sortida prevista per a ús 

exclusiu en cas d’emergència. 

- Han de tenir senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 

d’evacuació des de el que no es veu directament les sortides o els seus senyals indicatius, i en 

particular, enfront a tota sortida d’un recinte amb una ocupació major que 100 persones que 

accedeix lateralment a un passadís. 

Plànol Instal·lació Contraincendis i Seguretat 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS................................................................................................................. 7.962,57 4,02
02 EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRA....................................................................................................... 297,40 0,15
03 TANCAMENTS i MAMPARES......................................................................................................................... 19.001,36 9,59
04 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 15.410,17 7,78
05 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 49.736,02 25,10
06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES................................................................................................. 6.034,37 3,05
07 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT.................................................................................................................... 2.483,73 1,25
08 INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ................................................................................................................. 38.132,08 19,25
09 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA..................................................................................................................... 6.750,81 3,41
10 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT.................................................................................................................... 5.473,85 2,76
11 INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS I SEGURETAT ....................................................................................... 4.325,80 2,18
12 INSTAL·LACIONS VEU I DADES...................................................................................................................... 3.278,42 1,65
13 MOBILIARI.................................................................................................................................................... 32.436,14 16,37
14 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................... 6.808,41 3,44

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 198.131,13

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 198.131,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 198.131,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTI-
MOS

, a 25 de enero de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS                                    

01.01        ut  Desmunte porta corredera interior de fusta, sup.<=2m2           

Desmuntatge de porta corredera  interior ex istent de fusta de fins a 2 m2 de superfície, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Pica A2-3 1 1,000
Espai A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Bany  D3 PSC 1 1,000
WC Socioeducatiu 1 1,000
Pica D3 2 2,000
Bany  D2 CDC 1 1,000
Pica D2 CDC 1 1,000
Arx iu Síndica 1 1,000
Magatx em 1 1,000

11,00 52,10 573,10

01.02        ut  Desmuntatge porta abatible interior de fusta, sup.<=2m2         

Desmuntatge de porta abatible interior ex istent de fusta de fins a 2 m2 de superfície per a la seva eli-
minació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Magatzem 1 1,000
Bany  general 1 1,000
Despatx  Espai Socioeducatiu 1 1,000
Despatx  1 1 1,000
Cuina 1 1,000
Sala Espai Socioeducatiu 1 1,000
Neteja 1 1,000
Instal·lacions 1 1,000
Passadís 2 2,000
Bugaderia 1 1,000
Magatzem 2 1 1,000

12,00 41,68 500,16

01.03        ut  Arrencada fulla + bastiment porta corredera interior            

Arrencada de full i bastiment de porta corredera interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (segons plànols).

Pica A3 1 1,000
Espai A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Pica D3 1 1,000
Arx iu 1 2 2,000

6,00 11,14 66,84

01.04        ut  Arrencada full + bastiment porta abatible interior              

Arrencada de full i bastiment de porta abatible interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (segons plànols).

A3 1 1,000
A2 1 1,000
A1 1 1,000
D3 1 1,000
D2 1 1,000
D1 1 1,000

6,00 11,14 66,84

01.05        ut  Arrencada full + bastiment finestra                             

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor (segons plànols).

Pica A3 1 1,000
Espai A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Pica D3 1 1,000

17 de enero de 2019 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 22,27 89,08

01.06        m2  Desmuntatge de taulell pedra natural                            

Desmuntatge de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.

4 1,700 0,900 6,120
1 1,900 0,600 1,140
1 1,750 0,600 1,050

8,31 16,30 135,45

01.07        m2  Enderroc envà ceràmic de 5 cm                                   

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.

Pica A2-A3 1 1,000 1,200 1,200
A1-A2 3 1,050 1,200 3,780

2 3,050 1,200 7,320
Horitzontal 2 3,050 1,050 6,405
Pica A1 2 1,000 1,200 2,400

1 1,000 1,200 1,200
CH Socieducatiu 1 1,000 2,300 2,300
D3 2 1,050 1,200 2,520

1 3,050 1,200 3,660
Horitzontal 1 3,050 1,050 3,203
pica D3 2 1,000 1,200 2,400

1 1,000 1,200 1,200
D2 2 1,050 1,200 2,520

1 2,700 1,200 3,240
Horitzonal 1 2,700 1,050 2,835
Pica D1 1 1,700 1,200 2,040

48,22 8,91 429,64

01.08        m2  Enderroc paredó ceràmic de 10 cm                                

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.

A1-A2 1 7,000 3,050 21,350
Espai ususaris 1 1,000 2,100 2,100

23,45 13,36 313,29

01.09        m2  Enderroc paredó ceràmic de 15 cm                                

Enderroc de paredó de ceràmica 15 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.

Despatx  Espai Socioeducatiu 1 4,42 2,62 11,58
Sala Espai Socioeducatiu 1 3,60 2,62 9,43
Rebost 1 2,13 2,62 5,58

1 1,80 2,62 4,72
Neteja 1 1,05 2,62 2,75

34,06 15,23 518,73

01.10        m2  Arrencada pavimiment ceràmic                                    

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor.

Superfície 1 446,500 446,500

446,50 6,68 2.982,62

01.11        m2  Arrencada aplacat ceràmic parament vertical                     

Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

CH1 1 1,700 2,300 3,910
1 1,900 2,300 4,370
2 1,000 1,200 2,400

-1 0,950 2,300 -2,185
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Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078
2 4,300 2,300 19,780

-1 0,950 2,300 -2,185
CH3 2 1,700 2,300 7,820

2 2,050 2,300 9,430
-1 0,950 2,300 -2,185

CH4 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890

-1 0,950 2,300 -2,185
CH5 2 1,700 2,300 7,820

2 2,350 2,300 10,810
-1 0,950 2,300 -2,185

CH6 2 1,700 2,300 7,820
2 2,150 2,300 9,890

-1 0,950 2,300 -2,185
Arx iu 2 1,800 2,300 8,280

2 6,350 2,300 29,210
-1 0,950 2,300 -2,185

CH Despatx os 2 2,300 2,300 10,580
2 2,500 2,300 11,500

-1 0,950 2,300 -2,185

151,67 12,69 1.924,69

01.12        m2  Enderroc cel ras de guix                                        

Enderroc de cel ras de guix , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Pica A3 1 1,700 2,350 3,995
Espai A3 1 1,700 4,300 7,310
Pica A1 1 1,700 2,350 3,995
CH A1 1 1,700 2,150 3,655
CH D3 1 1,700 2,050 3,485
Pica D3 1 1,700 2,350 3,995
CH D2 1 1,700 2,050 3,485
Pica D2 1 1,700 2,150 3,655
Pica D1 1 1,800 1,450 2,610
Arx iu 1 1 1,800 5,200 9,360
CH D1 1 1,000 5,240 5,240

50,79 7,13 362,13

TOTAL CAPÍTULO 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS............................................................................... 7.962,57
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CAPÍTULO 02  EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRA                               

02.01        m   Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                    

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària amb presència
d'altres instal·lacion, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres, amb retroexcavadora.

Rasa fibra òptica 1 20,000 1,000 1,000 20,000

20,00 14,87 297,40

TOTAL CAPÍTULO 02  EXCAVACIONS I  MOVIMENTS DE TERRA..................................................................... 297,40
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CAPÍTULO 03  TANCAMENTS i MAMPARES                                          

03.01        m2  Envà de plaques de guix laminat                                 

Subministre i formació d'envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb
perfeleria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 120mm, muntants cada
400mm de 46mm, 2 plaques tipus N a cada cara de 13mm de gruix  cada una, fixades mecànica-
ment i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica <=1,111 m2KW.

Magatzem 2 1 1,500 3,050 4,575
Instal·lacions 1 1,340 3,050 4,087
Neteja 1 1,150 3,050 3,508
Sala Espai Socioeducatiu 1 5,560 3,050 16,958
Despatx  Espai Socioeducatiu 1 4,220 3,050 12,871

1 2,350 3,050 7,168
Arx iu 2 Síndica 1 3,450 3,050 10,523

1 2,080 3,050 6,344
Arx iu 1 Síndica 1 7,250 3,050 22,113
Despatx  2 CDC 1 7,250 3,050 22,113
Despatx  3 PSC 1 1,910 3,050 5,826

1 2,660 3,050 8,113
Aula A1 1 5,400 3,050 16,470
Aula A2 1 4,460 3,050 13,603

154,27 24,25 3.741,05

03.02        ud  Paret de panells fixes                                          

Paret fixa de v idre Seeglass Fix  "C3 SYSTEMS", de 3,8 m d'amplada i de 2,8 m d'altura total, for-
mada per: perfils d'alumini Anoditzat Plata Mate i v idre incolor de 8 mm de gruix .

Sala Lectura 1 3,80 2,80 10,64

10,64 682,06 7.257,12

03.03        m2  Mampares i envans mòbils                                        

Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents acoblats entre si,
de fins 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema corredís amb rail
superior, sense gui inferior, format a la vegada per: panells exteriors de taulell de fibres de fusta i resi-
na sintètica de densitat mitjana (MDF), hidròfug, acabat lacat, ambdues cares, color a elegir, de 16
mm de gruix  i aïllant interior amb panells semirígids de llana mineral, de 50 mm de gruix , i per una
estructura interna doble formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm de gruix  i
un bastidor perimetral telescòpic d'alumini

1 20,23 20,23

20,23 395,61 8.003,19

TOTAL CAPÍTULO 03  TANCAMENTS i MAMPARES ........................................................................................... 19.001,36
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CAPÍTULO 04  REVESTIMENTS                                                   

04.01        m2  Arrebossat reglejat reparador sobre parament vertical interior  

Arrebossat reglejat reparador sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle.

CH1 1 1,700 2,300 3,910
1 1,900 2,300 4,370
2 1,000 1,200 2,400

-1 0,950 2,300 -2,185
CH2 2 1,700 2,300 7,820

2 4,300 2,300 19,780
-1 0,950 2,300 -2,185

CH3 2 1,700 2,300 7,820
2 2,050 2,300 9,430

-1 0,950 2,300 -2,185
CH4 2 1,700 2,300 7,820

2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185

CH5 2 1,700 2,300 7,820
2 2,350 2,300 10,810

-1 0,950 2,300 -2,185
CH6 2 1,700 2,300 7,820

2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185

Arx iu 2 1,800 2,300 8,280
2 6,350 2,300 29,210

-1 0,950 2,300 -2,185
CH Despatx os 2 2,300 2,300 10,580

2 2,500 2,300 11,500
-1 0,950 2,300 -2,185

151,67 15,85 2.403,97

04.02        m2  Enrajolat de parament vertical interior                         

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres ex truït sense esmaltar
ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

NOTA: Preu de compra cerámica PVP - 15€/m2

CH1 1 1,700 2,300 3,910
1 1,900 2,300 4,370
2 1,000 1,200 2,400

-1 0,950 2,300 -2,185
CH2 2 1,700 2,300 7,820

2 4,300 2,300 19,780
-1 0,950 2,300 -2,185

CH3 2 1,700 2,300 7,820
2 2,050 2,300 9,430

-1 0,950 2,300 -2,185
CH4 2 1,700 2,300 7,820

2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185

CH5 2 1,700 2,300 7,820
2 2,350 2,300 10,810

-1 0,950 2,300 -2,185
CH6 2 1,700 2,300 7,820

2 2,150 2,300 9,890
-1 0,950 2,300 -2,185

CH7 2 2,490 2,300 11,454
2 1,730 2,300 7,958

-1 0,950 2,300 -2,185
CH8 2 2,150 2,300 9,890
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Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078
-1 0,950 2,300 -2,185

129,36 32,42 4.193,85

04.03        m2  Pintat de parament horitzontal de guix                          

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat.

1 272,280 272,280

272,28 5,00 1.361,40

04.04        m2  Pintat de parament vertical de guix                             

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.

Recepció 2 0,600 2,300 2,760
1 1,500 2,300 3,450
1 1,900 4,400 8,360
1 2,070 1,400 2,898
1 3,650 2,100 7,665
1 1,250 2,300 2,875
1 6,750 3,050 20,588
1 7,450 0,750 5,588
1 4,750 0,750 3,563
2 4,850 3,050 29,585
2 2,400 0,700 3,360
2 2,600 3,050 15,860
2 4,450 3,050 27,145

Sala poliv alent 2 7,250 0,750 10,875
2 1,900 0,750 2,850
2 8,710 0,750 13,065
1 6,350 2,100 13,335
1 6,000 2,100 12,600
4 3,000 1,400 16,800
1 5,600 1,250 7,000
1 0,650 4,400 2,860
1 6,000 4,400 26,400
4 0,600 2,300 5,520
2 0,900 2,550 4,590
1 0,320 2,550 0,816
1 3,600 2,550 9,180
1 4,100 2,550 10,455
1 6,300 1,300 8,190
1 0,650 2,550 1,658
1 3,600 2,550 9,180
2 0,600 1,000 1,200
1 3,200 1,000 3,200
1 2,600 1,000 2,600
1 4,000 2,550 10,200
1 3,000 1,300 3,900

Sala 2 2 7,250 0,350 5,075
3 4,200 0,750 9,450
1 4,200 3,050 12,810

Espai usos complementaris 1 1,900 0,750 1,425
1 7,250 0,400 2,900
1 7,250 0,750 5,438
2 3,950 0,750 5,925
1 6,200 0,750 4,650
1 2,500 3,050 7,625
2 0,500 2,100 2,100
2 0,400 3,050 2,440
1 0,600 3,050 1,830
2 2,000 3,050 12,200

17 de enero de 2019 Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078
2 1,950 3,050 11,895
2 2,400 3,050 14,640

Despatx  2 1 2,150 0,750 1,613
1 4,050 2,650 10,733

-1 1,750 2,300 -4,025
1 0,750 3,050 2,288
1 3,250 3,050 9,913
1 4,700 0,750 3,525
1 0,600 2,300 1,380
2 2,300 0,750 3,450

Distribuïdor 1 2,000 2,300 4,600
1 2,000 0,750 1,500
1 0,750 0,750 0,563
1 3,750 3,050 11,438
1 2,550 2,600 6,630

-1 1,650 2,300 -3,795
1 5,400 3,050 16,470
2 0,500 2,100 2,100
1 4,000 3,050 12,200
1 4,400 2,650 11,660

-1 2,300 1,300 -2,990
1 0,550 3,050 1,678
1 0,450 3,050 1,373
1 1,650 3,050 5,033
1 4,400 3,050 13,420

547,56 4,50 2.464,02

04.05        m2  Pintat de parament vertical exterior de ciment                  

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat.

Sud 1 119,500 119,500
Nord 1 58,500 58,500
Est-Oest 2 115,000 230,000

408,00 5,66 2.309,28

04.06        m2  Cel ras de lamel·les d'alumini                                  

Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell bisellat, de 100 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb
acabat de la cara v ista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzon-
tal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació cli-
pada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivella-
dora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre.

Pica A3 1 1,700 2,350 3,995
Espai A3 1 1,700 4,300 7,310
Pica A1 1 1,700 2,350 3,995
CH A1 1 1,700 2,150 3,655
CH D3 1 1,700 2,050 3,485
Pica D3 1 1,700 2,350 3,995
CH D2 1 1,700 2,050 3,485
Pica D2 1 1,700 2,150 3,655
Pica D1 1 1,800 1,450 2,610
Arx iu 1 1 1,800 5,200 9,360
CH D1 1 1,000 5,240 5,240

50,79 52,72 2.677,65

TOTAL CAPÍTULO 04  REVESTIMENTS ............................................................................................................... 15.410,17
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CAPÍTULO 05  PAVIMENTS                                                      

05.01        m2  Paviment continu microciment Microdeck PP WT                    

Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície no absor-
bent, amb el sistema Microdeck PP WT "TOPCIMENT", indicat per a paviments amb nivell de tràn-
sit elevat, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'imprimació tapapors i pont d'adherència Pri-
macem PLUS "TOPCIMENT", malla de fibra de v idre Builtex "TOPCIMENT", dues capes de mi-
crociment base en pols Microbase "TOPCIMENT", dues capes de microciment fi en pols Micro-
deck "TOPCIMENT", pigment Arcocem PLUS "TOPCIMENT", color Himalaya i acabat mitjançant
imprimació tapaporus Presealer "TOPCIMENT" i dues capes de segellador Topsealer WT "TOPCI-
MENT", acabat satinat.

1 446,50 446,50

446,50 62,06 27.709,79

05.02        m2  Paviment continu microciment Microdeck PAB WT                   

Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície absorbent,
amb el sistema Microdeck PAB WT "TOPCIMENT", indicat per a paviments amb nivell de trànsit
elevat, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'imprimació tapapors i pont de adherència Prima-
cem ABS "TOPCIMENT", malla de fibra de v idre Builtex "TOPCIMENT", dues capes de microci-
ment base en pols Microbase "TOPCIMENT", dues capes de microciment fi en pols Microdeck
"TOPCIMENT", pigment Arcocem PLUS "TOPCIMENT", color Shale Gray i acabat mitjançant
imprimació tapaporus Presealer "TOPCIMENT" i dues capes de segellador Topsealer WT "TOPCI-
MENT", acabat satinat.

1 35,14 35,14

35,14 61,91 2.175,52

05.03        m2  Paviment exterior continu microciment Microstone PP WT          

Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix , realitzat sobre superfície no absor-
bent, amb el sistema Microstone PP WT "TOPCIMENT", indicat per a pav iments amb nivell de
trànsit elevat, resistència al lliscament Rd> 45, classe 3, mitjançant la aplicació successiva de: capa
d'imprimació tapapors i pont d'adherència Primacem PLUS "TOPCIMENT", malla de fibra de v idre
Builtex "TOPCIMENT", tres capes de microciment per a exterior en pols Microstone "TOPCI-
MENT", pigment Arcocem PLUS "TOPCIMENT", color Ciment i acabat mitjançant imprimació ta-
paporus Presealer "TOPCIMENT" i dues capes de segellador Topsealer WT "TOPCIMENT", aca-
bat setinat.

1 302,51 302,51

302,51 65,62 19.850,71

TOTAL CAPÍTULO 05  PAVIMENTS....................................................................................................................... 49.736,02
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CAPÍTULO 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                           

06.01        ut  Porta DM 82 x 210 cm  - LACADA                                  

Subministrament i instal·lació de mòdul de porta de pas cega d'una fulla practicable, de 35 mm de
gruix , amb ample de fulla de 82 mm i alçada 2100 mm, tot això realitzat en DM, lacat satinat en taller
en color blanc, amb cèrcol massís , bastiment de base, tapajunts modelades de DM de 100x15 mm
en ambdues cares, col·locació a definir, lacades en el mateix  color. Fins i tot 4 perns, tots els ferrat-
ges d'acer inox idable setinat, llistó de v idre de goma (junta tòrica), color blanc, integrat en perímetre
interior de marc, i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. Totalment instal·lada.
Inclou, manetes INALTEC o similar en acer inox idable setinat, tanca condemna a lavabos i topall de
porta cargolat a terra tipus Lux d'inox.

Inclou sistema de ventilació per a portes de pas interior AIRPASO o similar. El airejador s'instal·la
sobre de la porta, entre cèrcol o batent i bastiment de base, quedant ocult pel tapajunts de fusta.

Portes 11 11,00

11,00 481,12 5.292,32

06.02        ut  Porta Corredissa DM KRONA 80 cm - LACADA                        

Subministrament i instal·lació de mòdul de porta de pas cega d'un full massissa d'alçada 2,10 mi 0.82
m d'ample, corredissa, amb sistema "Krona" realitzada en DM, lacat satinat en taller color blanc, fins
i tot travesser superior, fixació a la xapa superior amb cargols, muntant lateral acoblat amb claus,
col·locació de distanciadors i d'armadura, amb marc v ist i tapajunts modelats de DM, lacades en ta-
ller en el mateix  color, totalment instal·lada, fins i tot ferratges i lliscament sistema Krona, i altres ele-
ments necessaris per seva instal·lació. Fins i tot ungler, set de condemna amb desbloqueig INAL-
TEC d'acer inox idable setinat en lavabos.
Inclou Carcassa metàl·lic per envà de 10 cm de gruix .

Porta Corredissa 1 1,00

1,00 742,05 742,05

TOTAL CAPÍTULO 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ............................................................ 6.034,37
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CAPÍTULO 07  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT                                      

07.01        ut  Arrencada inodor, aixetes, mecanismes, desguassos, etc          

Arrencada d'inodor petit, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xar-
xes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Espai A3 4 4,000
CH A1 1 1,000
CH D3 1 1,000
CH D2 1 1,000

7,00 15,75 110,25

07.02        ut  Arrencada lavabo, aixetes, sifó,desguassos, etc                 

Arrencada de lavabo encastat, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

Pica A3 1 1,000
Pica A1 1 1,000
Pica D3 1 1,000
Pica D2 1 1,000
Arx iu 2 1 1,000

5,00 17,39 86,95

07.03        ut  Desmuntatge de lavabo mural, aixetes, sifó, desguassos          

Desmuntatge de lavabo mural, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i acopi en obra.

Espai A3 2 2,000
CH A1 1 1,000
CH D3 1 1,000
CH D2 1 1,000

5,00 39,87 199,35

07.04        ut  Desmuntar inodor                                                

Desmuntatge d'inodor per a reubicar dins de la mateixa cambra higiènica en substitució de l'inodor
petit, amb mitjans manuals i acopi en obra.

CHA1 1 1,000
CHD3 1 1,000
CHD2 1 1,000

3,00 27,57 82,71

07.05        ut  Desguàs recte per a lavabo                                      

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat
a un ramal o a un sifó de PVC

Cambra higiènica 1 0,9 0,900
Cambra higiènica 2 0,734 0,734
Cambra higiènica 3 0,9 0,900
Cambra higiènica 4 0,9 0,900
Cambra higiènica 5 0,9 0,900
Cambra higiènica 6 0,9 0,900
Cambra higiènica 7 0,9 0,900

6,13 11,86 72,70

07.06        ut  Sifó registrable per a lavabo                                   

Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC.

Cambra higiènica 1 1 1,000
Cambra higiènica 2 1 1,000
Cambra higiènica 3 1 1,000
Cambra higiènica 4 1 1,000
Cambra higiènica 5 1 1,000
Cambra higiènica 6 1 1,000
Cambra higiènica 7 1 1,000
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7,00 7,72 54,04

07.07        ut  Desguàs de pipa per a plat de dutxa                             

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inox idable incorporada, de PVC de diàmetre
50 mm, connectat a un ramal de PVC

Cambra higiènica 2 1 1,000
Cambra higiènica 6 1 1,000

2,00 69,84 139,68

07.08        m   Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior                

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat en regata amb part proporcional de de-
rivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.

15,00 11,39 170,85

07.09        m   Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior                

Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa  amb part proporcio-
nal de derivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.

2,00 11,95 23,90

07.10        m   Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior               

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa amb part propor-
cional de derivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.

5,00 28,66 143,30

07.11        Pa  Ajudes del ram de paleta                                        

Ajudes del ram de paleta per obertura de cates per a detecció de xarxes de sanejament i fontaneria,
regates en paret de maó foradat per a connexions, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ci-
ment 1:4

1,00 1.400,00 1.400,00

TOTAL CAPÍTULO 07  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT................................................................................... 2.483,73
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CAPÍTULO 08  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ                                   

08.01        ut  Bomba de calor 15,4 kW                                          

Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador ax ial,  pot. frigorífica 55
kW, pot. calorífica 63 kW,  de 15,4 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica
de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,  COP = 4,19,
EER = 3,64, nivell sonor 61 dB(A), pes 400 kg. mides 1.840x1710x760 mm. Mitsubishi Elèctric
model PUHY-P500YSJM-A o equivalent, amb desguassos, suports antiv ibradors de molla metàl.li-
ca segons pes unitat, accessoris i  càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i ins-
tal·lació.

NOTA: S'ha prev ist model KOSTNER KRV40W de 40Kw en fred i 45Kw en calor.

1 1,000

1,00 17.410,18 17.410,18

08.02        ut  Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug 40 W    

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de pot. frigorífica 1,7 kW, pot. calorífica 1,9 kW,  de 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, nivell sonor 29/33 dB(A), mides 295x815x225 mm.per a instal·la-
cions amb fluid frigorífic R410 A, Mitsubishi Elèctric model PKFY-P15VKM-E o equvalent. Inclòs
suportació i connexió per gravetat a xarxa de clavegueram.

NOTA: S'ha prev ist model KOSTNER KRVSP22G de 2,2Kw en fred i 2,6Kw en calor.

Depatx  2 1 1,000
Distribuidor 1 1 1,000
Espai treballadors 1 1,000

3,00 892,55 2.677,65

08.03        ut  Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug 30 W    

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de pot. frigorífica 5,6 kW, pot. calorífica 6,3 kW,  de 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, nivell sonor 34/43 dB(A), mides 295x898x249 mm.per a instal·la-
cions amb fluid frigorífic R410 A, Mitsubishi Elèctric model PKFY-P50VHM-E o equvalent. Inclòs
suportació i connexió per gravetat a xarxa de clavegueram.

NOTA: S'ha prev ist model KOSTNER KRVSP28G de 2,8Kw en fred i 3,2Kw en calor.

Menjador 2 2,000
Infermeria 1 1,000
Despatx  1 1 1,000

4,00 1.002,55 4.010,20

08.04        ut  Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug 56 W    

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de pot. frigorífica 11,2 kW, pot. calorífica 12,5 kW,  de 56 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, nivell sonor 39/41 dB(A), mides 365x1.170x295 mm.per a ins-
tal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, Mitsubishi Elèctric model PKFY-P100VKM-E o equvalent. In-
clòs suportació i connexió per gravetat a xarxa de clavegueram.

Sales 4 4,000

4,00 1.390,55 5.562,20

08.05        ut  Subministre i col.locació de comandament de control remot       

Subministre i col.locació de comandament de control remot simplificat , gama MELANS de MITSU-
BISHI ELECTRIC, model PAR-33MAA-J, inclòs p.p. de cablejat fins a unitat interior amb conductor
de 2x1,5 mm2 amb baixa emissió de fums i tub coarrugat flex ible lliure d'halògens, connexionat.

NOTA: S'ha prev ist model KOTSNER KJR-90A

11,00 128,31 1.411,41
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08.06        ut  Subministre i instal.lació de control centralitzat              

Subministre i instal.lació de control centralitzat de sistema amb pantalla retroil.luminada tàctil de 5", in-
clòs font d'alimentació, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50 unitats, model mo-
del AT-50A. S'inclou connexionat a línia BUS amb conductor apantallat, de 2x1,5 mm2, p.p. de tub
flex ible coarrugat lliure d'halògens i programació.

1 1,000

1,00 1.258,54 1.258,54

08.07        m   Desguàs d'aparell aire condicionat                              

Desguàs d'aparell aire condicionat conduit a baixant més proper, amb tram de tub de comprovació de
cabal i sifò, totalment instal.lat en tub de PVC de Dn. 20 mm.

70,00 15,46 1.082,20

08.08        m   Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior                

Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i muntat a superfície.

5,00 9,85 49,25

08.09        m   Tub Cu R250  1/2" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm         

Tub de coure R250 (semidur) 1/2" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus
de pas segons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.

NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.

17,00 10,63 180,71

08.10        m   Tub Cu R250 3/4" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm          

Tub de coure R250 (semidur) 3/4" de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment.

NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.

7,00 12,56 87,92

08.11        m   Tub Cu R250 (semidur) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm

Tub de coure R250 (semidur) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus
de pas segons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.

NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.

22,00 11,25 247,50

08.12        m   Tub Cu R250(semidur) 5/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm 

Tub de coure R250 (semidur) 5/8" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus
de pas segons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.

NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.

22,00 9,62 211,64

08.13        m   Tub Cu R220 (recuit) 1/4" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm 

Tub de coure R220 (recuit) 1/4" de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, amb aïllament inclòs, segons
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus de pas se-
gons plànol per a la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.

NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.

17,00 9,53 162,01

17 de enero de 2019 Página 14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.14        m   Tub Cu R220 (recuit) 7/8" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm 

Tub de coure R220 (recuit) 7/8" de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment Inclou part proporcional de derivacions "T" o "Y" i claus de pas segons plànol per a
la seva correcta distribució fins a les diferents unitats interiors.

NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.

10,00 19,61 196,10

08.15        m   Tub Cu R250 (semidur) 1"1/8" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 

Tub de coure R250 (semidur) 1"1/8" de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.

NOTA: S'ha inclòs l'aïllament el qual falta al detall.

32,00 26,33 842,56

08.16        m   Cable de comunicacions per a BUS de dades                       

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

100,00 4,80 480,00

08.17        ut  Bombes de desguàs unitats interiors                             

Subministre i col·locació de bombes de desgüàs Mitsubishi Elèctric model PAC-SH94DM-E o equ-
valent, incloses ajudes de paleteria per a connexió a xarxa de clavegueram.

Distribuidor 1 1 1,000
Despatx  1 1 1,000

2,00 342,00 684,00

08.18        ut  Kit de derivació de línia frigorífica CMY-Y202-G                

Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City  Multi, model CMY-Y202-G "MITSU-
BISHI ELECTRIC" o equivalent.

4,00 165,91 663,64

08.19        ut  Kit de derivació de línia frigorífica CMY-Y102S-G               

Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City  Multi, model CMY-Y102S-G "MITSU-
BISHI ELECTRIC" o equivalent.

4,00 125,91 503,64

08.20        ut  Kit de derivació de línia frigorífica CMY-Y102L-G               

Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City  Multi, model CMY-Y102L-G "MITSU-
BISHI ELECTRIC" o equivalent.

3,00 136,91 410,73

TOTAL CAPÍTULO 08  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ............................................................................... 38.132,08
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CAPÍTULO 09  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA                                     

09.01        ut  Inodor de porcellana esmaltada                                  

Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació ex istent en
substitució d'inodor petit. Inclou connexió a fluxor ex istent.

Cambra Higiènica 8 8,000

8,00 236,52 1.892,16

09.02        ut  Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada                

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i
preu mitjà, col·locat sobre peu

Cambra Higiènica 8 8,000

8,00 150,78 1.206,24

09.03        ut  Aixeta mescladora termostàtica                                  

Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cro-
mat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

Cambra Higiènica 8 8,000

8,00 339,45 2.715,60

09.04        ut  Barra mural doble abatible per a bany adaptat                   

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inox idable, col·locat amb fixacions mecàniques.

1 1,000

1,00 276,23 276,23

09.05        ut  Barra mural recta per a bany adaptat                            

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable,
col·locat amb fixacions mecàniques

1 1,000

1,00 73,58 73,58

09.06        m   Tub de coure de 18 mm de diàmetre nominal                       

Tub de coure de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat en regata amb part proporcional
de derivacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.

20,00 14,20 284,00

09.07        m   Tub de coure de 22 mm de diàmetre nominal                       

Tub de coure de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat en regata amb part proporcional de deri-
vacions de muntatge i connectat  a xarxa ex istent.

20,00 15,15 303,00

TOTAL CAPÍTULO 09  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA................................................................................... 6.750,81

17 de enero de 2019 Página 16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT                                      

10.01        u   Desplaçament  d'interruptor interior                            

Desplaçament  d'interruptor interior amb obertura de regata i tapat de regata ex istent, col·locació de
tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 20 mm, i connex ió a caixa de distribució ex istent amb
conductors de coure H07V-R de 15 mm2 de secció

CH 3 1 1,000
CH 4 1 1,000
CH 5 1 1,000
Vest. 1 1,000

4,00 98,49 393,96

10.02        u   Desplaçament d'endoll interior                                  

Desplaçament d'endoll interior amb obertura de regata i tapat de regata ex istent, col·locació de tub co-
rrugat de PVC de diàmetre nominal 20 mm, i connexió a caixa de distribució ex istent amb conduc-
tors de coure H07V-R de 15 mm2 de secció

ch 3 1 1,000
ch 4 1 1,000
ch 5 1 1,000

3,00 98,49 295,47

10.03        u   Llum.estanca leds, rectang., 1300mm, 20W, 115lm/W, no regulable,

Llumenera estanca amb leds amb una v ida útil de 70000 h, de forma rectangular, de 600x200 mm,
20 W de potència, amb UGR = 20, eficàcia lluminosa de 115 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i amb grau de protecció IP 66, muntada superficial-
ment al sostre

infermeria 6 6,000

6,00 105,18 631,08

10.04        u   Connexió de LED's a interruptor existent.                       

Connexió de LED's a interruptor ex istent amb cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió as-
signada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x  1,5 mm2, amb aïllament PVC , subjectat
a regle metàl·lic fins a parament i canalitzat amb tub flex ible corrugat de PVC de 20 mm. Inclou aju-
des de ram de paleta.

infermeria 1 1,000

1,00 213,57 213,57

10.05        u   Desmuntatge parcial de suport de  llumenera                     

Desmuntatge parcial de suport de  llumenera en forma de barra d'acer galvanitzat i subjecció de la llu-
menera restant connectada i funcionant.

aula A3 línea 26 1 1,000

1,00 68,76 68,76

10.06        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub                     

Cable per a unitats interiors de climatització amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assigna-
da, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefi-
nes amb baixa emissió fums, col·locat en tub

dtx  1 37 37,000
distrib 1 32 32,000
espai treb 37 37,000
dtx  2 32 32,000
espai compl 31 31,000
sala 1 29 29,000
sala 2 24 24,000
sala 3 14 14,000
inferemeria 12 12,000
menjador 1 18 18,000
menjador 2 9 9,000

275,00 1,99 547,25
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10.07        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub                      

Cable per a unitat exterior de climatització amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefi-
nes amb baixa emissió fums, col·locat en tub

12,00 7,95 95,40

10.08        u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,5A,fix.s

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0,5 A, de desconnexió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 412,58 412,58

10.09        u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/10kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 143,49 143,49

10.10        u   Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 359,13 359,13

10.11        u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

1,00 563,51 563,51

10.12        u   Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.D

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,00 124,11 372,33

10.13        u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/10kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 143,49 143,49

10.14        u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 138,95 138,95

10.15        u   Interruptor auto.magnet.,I=6A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2m

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

11,00 36,34 399,74
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10.16        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x10mm2,col.superf.                  

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

8,00 3,33 26,64

10.17        m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2,col.superf.                 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

25,00 1,30 32,50

10.18        m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització superficial

300,00 2,12 636,00

TOTAL CAPÍTULO 10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT................................................................................... 5.473,85
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CAPÍTULO 11  INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS I  SEGURETAT                      

11.01        u   Central intrusió,8-128 zones, transmis.telf. integr., a/bateria,

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 128
zones, possibilitat de fer fins a 8 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una
bateria  de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta
de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb teclat display  LCD de 2 línies de 16 caràcters,
amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

1,00 1.295,94 1.295,94

11.02        u   Subministre i col·locació de teclat display LCD                 

Subministre i col·locació de teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

3,00 189,90 569,70

11.03        u   Caixa teclat digital,munt.superf.                               

Caixa per a teclat digital, muntada superficialment

3,00 54,26 162,78

11.04        u   Detector dual (IR+MW), abast 10 m, 5 cortines, angle 86°, inmune

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 me-
tres amb 5 cortines, inmunitat contra animals domèsticos de fins a 20 kg, camp de v isió de 86°, amb
sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-4, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment

14,00 61,30 858,20

11.05        u   Sirena interior, cos ABS, 2 tons+flash, 101 dB, autoalimentació,

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons i flash es-
troboscòpic, sortida acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc
i possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

1,00 91,54 91,54

11.06        u   Subministre i instal·lació de mòdul expansor de 4 zones         

Subministre i instal·lació de mòdul expansor de 4 zones (8 amb ATZ) + 1 sortida PGM EVO ZX4,
col·locat en tub, i proves de funcionament i posta a punt del sistema.

4,00 63,35 253,40

11.07        m   Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2,tub                      

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub

160,00 5,39 862,40

11.08        u   Detector de contacte per a porta                                

Detector de contacte per a porta

1,00 44,64 44,64

11.09        m   Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort  

Tub flex ible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

160,00 1,17 187,20

TOTAL CAPÍTULO 11  INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS I SEGURETAT................................................. 4.325,80
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CAPÍTULO 12  INSTAL·LACIONS VEU I DADES                                     

12.01        m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+cà

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix  i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

rasa fibra òptica 1 20,000 0,600 1,000 12,000

12,00 17,33 207,96

12.02        m2  Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 1,000 8,000

8,00 31,88 255,04

12.03        m3  Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat

rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 0,150 1,200

1,20 73,98 88,78

12.04        m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. 

Subministre i col·locació de doble tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb una
capa de  formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2 de 10 cm de gruix  per 40
cm d'amplada.

rasa fibra òptica 1 25,000 1,000 1,000 25,000

25,00 7,81 195,25

12.05        u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra   

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

1,00 64,94 64,94

12.06        u   Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1,00 46,45 46,45

12.07        u   Cala per a pas d'instal·lacions                                 

Cala per a pas d'instal·lacions en de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació
de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposi-
ció dels elements enderrocats

1,00 269,08 269,08

12.08        pa  Desmuntatge de RACK i transllat al magatzem 2                   

Desmuntatge de RACK i transllat al magatzem 2, instal·lació i posta a punt, inclosa connexió amb fi-
bra òptica procedent de la nova escomesa.

1,00 350,00 350,00

12.09        u   Desmuntatge de punt de treball                                  

Desmuntatge de punt de treball consistent en presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor + presa de corrent de tipus modular de
4 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, preu alt, muntada so-
bre caixa o bastidor connectats a línea elèctrica ex istent més pròx ima.(3 m aprox .)

aula A1 1 1,000
aula A2 1 1,000

2,00 47,18 94,36
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12.10        u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6a F/UTP,desp

Subministre i col·locació de punt de treball consistent en presa de senyal de veu i dades, de tipus
modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor + presa de corrent
de tipus modular de 4 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor connectats a línea elèctrica ex istent més pròx ima.(3 m
aprox.)

sala poliv alent 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 47,18 94,36

12.11        m   Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/

Subministre i col·locació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opaci-
tat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal fins a
nova ubicació del RACK

despatx  1 (ex istent) 1 52,000 1,000 2,000 104,000
espai treballadors (ex istent) 1 46,000 1,000 2,000 92,000
despatx  2 (ex istent) 1 41,000 1,000 2,000 82,000
infermeria (ex istent) 1 17,000 1,000 2,000 34,000
menjador (s'anula)
usos complementaris (s'anula)
sala poliv alent 2 29,000 1,000 2,000 116,000

428,00 3,45 1.476,60

12.12        m   Cable H07V-K, 1x2,5mm2,col.tub                                  

Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb de-
signació H07V-K, unipolar, de secció 1 x  2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

sala poliv alent 3 5,000 1,000 1,000 15,000

15,00 9,04 135,60

TOTAL CAPÍTULO 12  INSTAL·LACIONS VEU I DADES.................................................................................... 3.278,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13  MOBILIARI                                                      
SUBCAPÍTULO 13.01 Mobiliari interior                                              

13.01.01     ut  Eames Plastic Side Chair DSW - VITRA                            

Eames Plastic Side Chair DSW, de tela en acer de polipropilè (PP), de mesures 830x465 mm.
Casa Comercial: VITRA

32 32,00

32,00 113,00 3.616,00

13.01.02     ut  Tom Vac - VITRA                                                 

Tom Vac d'acer de polipropilè (PP), de mesures 750x640 mm.
Casa Comercial: VITRA

6 6,00

6,00 289,00 1.734,00

13.01.03     ut  Pacific Chair - VITRA                                           

Pacific Chair de base de fundició d'alumini amb acabat pulit i seient d'espuma de poliuretà, de mesu-
res 900x575 mm.
Casa Comercial: VITRA

4 4,00

4,00 990,00 3.960,00

13.01.04     ut  Folding Screen - VITRA                                          

Folding Screen de fusta laminada xapada en freixe natural, de mesures 1720x1350 mm.
Casa Comercial: VITRA

1 1,00

1,00 800,00 800,00

13.01.05     ut  EM Table - VITRA                                                

EM Table de fusta massissa en HPL, de mesures 2000x900x740 mm.
Casa Comercial: VITRA

4 4,00

4,00 1.000,00 4.000,00

13.01.06     ut  Belleville Armchair - VITRA                                     

Bellev ille Armchair Leather de cuir, de fusta, de poliamida (PA), de mesures 830x550 mm.
Casa Comercial: VITRA

16 16,00

16,00 390,00 6.240,00

13.01.07     ut  Elliptical Table ETR - VITRA                                    

Elliptical Table ETR de fusta, de mesures 2267x746 mm.
Casa Comercial: VITRA

2 2,00

2,00 357,00 714,00

13.01.08     ut  East River Chair                                                

East River Chair de tela i de roble, de mesures 740x640 mm.
Casa Comercial: VITRA

4 4,00

4,00 1.000,00 4.000,00

13.01.09     ut  Eames Plastic Armchair DAX - VITRA                              

Eames Plastic Armchair DAX de polipropilè (PP) d'alumini moldejat, de mesures 830x630 mm.
Casa Comercial: VITRA

4 4,00

4,00 287,00 1.148,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 Mobiliari interior.............................. 26.212,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13.02 Mobiliari exterior                                              
13.02.01     ut  Starfish                                                        

Starfish de polietilè LDPE, de mesures 185x170x45 cm.
Casa Comercial: ESCOFET

3 3,00

3,00 960,78 2.882,34

13.02.02     ut  Twig Plastic                                                    

Twig Plastic de polietilè LDPE, de mesures 237x193x46 cm.
Casa Comercial: ESCOFET

2 2,00

2,00 1.170,26 2.340,52

13.02.03     ut  Laurel & Hardy                                                  

Laurel & Hardy de formigó armat.
Laurel: diàmetre 14x96 cm.
Hardy: diàmetre 48x88.5 cm.
Casa Comercial: ESCOFET

4 4,00

4,00 250,32 1.001,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 Mobiliari exterior............................. 6.224,14

TOTAL CAPÍTULO 13  MOBILIARI........................................................................................................................ 32.436,14

17 de enero de 2019 Página 24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

14.01        m3  Transport residus,dins obra,dúmper,càrrega man.                 

Transport de full i bastiment de porta abatible i corredera amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega manual a magatzem municipal.

14,00 12,28 171,92

14.02        m3  Transp.terres,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec.,rec.<=2km     

Transport de terres dins de la mateixa obra amb retroexcavadora.

rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 0,300 2,400

2,40 16,11 38,66

14.03        m3  Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Arrencada de portes i finestres 16 2,000 2,100 0,100 6,720
Arrencada equip CH 13 0,500 0,500 0,500 1,625
Taullels 8,31 0,030 1,000 1,000 0,249
Env à de 5 cm 48,22 0,060 1,000 1,000 2,893
Env à de 10 cm 23,45 0,110 1,000 1,000 2,580
Pav iment 50,78 0,100 1,000 1,000 5,078
Rev estiment 151,67 0,030 1,000 1,000 4,550
Petit equipament 20 0,200 0,200 0,200 0,160
Rasa fibra òptica 1 20,000 0,400 0,150 1,200
Cala pas d'instal·lacions 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Coberta plana 1 158,000 1,000 0,100 15,800
Cel -Ras 1 50,780 1,000 0,100 5,078

46,93 19,33 907,16

14.04        P.A Gestió residus                                                  

Gestió Residus

1,00 721,01 721,01

14.05        P.A Seguretat i Salut                                               

Aplicació del Pla de Seguretat i Salut Laboral segons l'Estudi de Seguretat i Salut i les directrius de la
direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut

1,00 2.646,44 2.646,44

14.06        P.A Pla de Control                                                  

Aplicació del Programa de Control de Qualitat

1,00 1.323,22 1.323,22

14.07        P.A Ajudes del ram de paleta per a pas d'instal·lacions.            

Ajudes del ram de paleta per a pas d'instal·lacions.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................... 6.808,41

TOTAL...................................................................................................................................................................... 198.131,13
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Llegenda Estat Actual

Síndica de Greuges Sup. 42,05m2

Síndica/ES EI Trencaclosques (compartit) Sup. 46,50m2

Espai Socioeducatiu El Trencaclosques Sup. 173,45m2

Grup Municipal CDC Sup. 40,70m2

Grup Municipal PSC Sup. 41,75m2

Sense ús actualment Sup. 150,20m2
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Superfície construïda

Superfície porxo 100%
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Estat Actual

Superfícies i cotes
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Fotografies Exterior

F3 - Façana est del'equipament. Pati principal

F1 - Façana nord, al carrer de Pompeu Fabra

F1

F2 - Pati principal

F2

F3

F4 - Passarel·la. Accés Planta Primera

F4

F5 - Pati Principal

F6 - Façana Principal

F5

F6
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Carrer de Ma. Aurèlia Capmany
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Fotografies Exterior

F7

F7 - Façana Nord. Carrer de Pompeu Fabra

F8 - Façana Oest

F9 - Planta Primera

F8

F9

F10

F10 - Façana Est. Carrer de Ma. Aurèlia Capmany

F11

F13 - Entrada Secundària

F12 - Entrada Principal

F14 - Rampa Accés

F11

F12

F13

F14
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Entrada

Socioeducatiu

Entrada

Síndica de Greuges

Entrada

CDC
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PSC

Porxo

Pati

Pati Posterior
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128,51m2

45,43m2

152,40m2

Superfície àmbit actuació

1035,59 m²

Àmbit d'actuació

Sup. 1035,59 m2

Pati sortida

Socioeducatiu

12,86m2

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula
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Àmbit actuació



Secció transversal A

2.95

2.62

2.30

2.60

2.55

1.30

1.01

0.10

2.54

4.39

Secció transversal B

2.62

2.30

2.54

2.30

4.39

1.26

1.30

1.30

A

C

Façana Est
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a
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a
n
a
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B

A B

C
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Seccions Transversals A i B



2.95

2.62

2.30

Secció longitudinal C
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C
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Façana Est
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F
a

ç
a

n
a

 
N

o
r
d

B

A B

C

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula

1/100

25 - 01 - 2019

11

Treball Fi Grau

Janina Puig Costa

Pràcticum a l'empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L.

Façana Est



Façana Nord

0.33

2.20
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C
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Façana Nord

Façana nord, al carrer de Pompeu Fabra.



Entrada

Socioeducatiu

Espai treballadors

Entrada

Síndica de Greuges

Vestuari

treballadors

Bany treballadors

Despatx 2

Pati sortida

Socioeducatiu

Cuina

Rebost

Neteja

Instal·lacions

Bugaderia

Magatzem 1

Entrada

CDC

Entrada

PSC

Porxo

Pati

Pati Posterior

E

n

t

r

a

d

a

s

e

r

v

e

i

s

12,87m2

4,52m2

128,51m2

3,67m2

45,43m2

8,27m2

12,86m2

16,05m2

2,92m2

3,56m2

3,77m2

152,40m2

4,17m2

8,13m2

Distribuïdor 1

15,77 m2

Despatx 1

Pas 4

Cambra higiènica

5,42 m2

11,50 m2

2,69 m2

Vestuari

usuaris

15,93 m2

Espai per usos

complementaris

83,68 m2

Cambra

higiènica 5

3,48 m2

Cambra

higiènica 6

3,67 m2

Pas 3

3,65 m2

Sala polivalent

151,80 m2

Cambra

higiènica 3

3,60 m2

Cambra

higiènica 4

3,80 m2

Cambra

higiènica 1

3,25 m2

Cambra

higiènica 2

7,32 m2

Pas 2

3,78 m2

17,95 m2

9,31 m2

Pas 1

3,14 m2

Magatzem 2

Infermeria / fisioteràpia

Pas 5

1,89 m2

C
a
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r
e
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e
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p
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F

a
b
r
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Dependència Sup. m2 Vol. m3

Superfícies útils

Planta

Dependència Sup. m2

Superfícies construïdes

Llegenda Proposta Ajuntament

Infermeria/fisioteràpia i magatzem

Sala Polivalent

Sup. 32,28m2

Sup. 32,55m2

Sup. 151,80m2

Cambres higieniques

Espai per a usos complementaris Sup. 95,18m2

Sup. 50,86m2Cuina/instal·lacions del centre

Àmbit personal/treballadors del centre

Sup. 31,76m2

Àmbit despatxos/recepció

Sup. 41,61m2

Total superfície útil 436,04m2

Informació

Títol Projecte: Pºrojecte bàsic i executiu de reforma interior per a la implantació

del centre de dia a Cal Trempat Carrer Maria Aurèlia Capmany, 13

Promotor: Ajuntament de Vilanova del Vallès

Superfície Útil: 436,04m2

Superfície Construïda: 495,70m2

Solar: L'edifici a reformar es troba en sòl urbà consolidat. És una antiga masia

rehabilitada i ampliada en planta baixa. La construcció original era formada per

planta baixa i planta pis, a 4 vents, amb coberta a 2 aigües. L'ampliació reañitzada

els anys 2008 i 2009 es va realitzar per la façana nord-est, en una sola planta

(planta baixa) de coberta plana, i per tal d'aconseguir la superfície necessària per

situar-hi el programa d'una escola bressol. Al voltant de l'edifici hi trobem dos patis

propis, un a la façana est-sud-est, i l'altre a la façana oest.

Porxo 100%

Pati

Pati Posterior

Pati sortida Sala Polivalent

Rampa entrada actual i pati

495,70 m²

 45,43 m²

152,40 m²

128,86 m²

12,86 m²

245,85 m²

Recepció usuaris 4,42 m² 13,03 m²

Vestuari usuaris

Despatx 1

6,59 m² 19,44 m²

15,93 m² 46,99 m²

Pas 1 3,14 m² 9,23 m²

Cambra higiènica 1

Cambra higiènica 2

3,25 m² 7,47 m²

7,32 m² 16,83 m²

Sala Polivalent

Pas 2

151,80 m² 446,29 m²

3,78 m² 11,15 m²

Cambra higiènica 3

Cambra higiènica 4

3,60 m² 8,28 m²

3,80 m² 8,74 m²

Pas 3 3,65 m² 8,39 m²

Cambra higiènica 5

Cambra higiènica 6

3,48 m² 8,00 m²

3,67 m² 8,44 m²

Espai per usos complementaris

Vestuari usuaris

83,68 m² 246,01 m²

11,50 m² 5,29 m²

Pas 4 2,69 m² 7,93 m²

Cambra higiènica despatx 1 5,42 m² 12,46 m²

Despatx 1 15,93 m² 46,99 m²

Distribuïdor 1 15,77 m² 46,52 m²

Espai treballadors 12,87 m² 37,96 m²

Vestidor treballadors 4,52 m² 10,39 m²

Bany treballadors 3,67 m² 8,44 m²

Despatx 2 8,27 m² 24,39 m²

Cuina 16,05 m² 36,91 m²

Rebost 3,56 m² 8,18 m²

Neteja 3,77 m² 8,67 m²

Pas 5 1,89 m² 4,34 m²

Instal·lacions 8,13 m² 18,69 m²

Bugaderia 2,92 m² 6,71 m²

Magatzem 1 4,17 m² 12,30 m²

Magatzem 2 9,31 m² 27,37 m²

Infermeria / fisioteràpia 17,95 m² 52,77 m²

Total 446,50 m² 1234,60 m²
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Proposta Projecte Executiu

Ajuntament



74.29 m2

Sala públic

OFICINA BANCARIA

142.81 M2

5.13 m2

Cancell

Magatzem

3.29 m²

Serveis 03

3.29 m²

Caixer

2.04 m²

Area de revistes

45.56 m²

20.85 m2

Magatzem

Zona nens

de 10 a 12 anys

37.45 m²

de 8 a 10 anys

Zona nens

28.84 m²

19.53 m2

Director

10.49 m2

Sotsdirector

6.04 m2

W.C

ZONA BIBLIO PB

271.07 M2

Fons General

80.87 m²

Aula informatica

52.62 m2

Aula de conferències

33.47 m2

17.65 m²

Vestibul

CENTRE CIVIC

218.74 M2

Aula de formació 1

26.49 m2

Aula de formació 2

19.44 m2

Aula de formació 3

22.35 m2

Zona descoberta

207.80 m²

Bar

14.40 m²

Direcció

23.39 m2

Espera i recepcio

23.00 m2

ZONES COMUNES PB

469.49 M2

Zona coberta

249.90 m²

ZONA BAR

33.35 M2

Cuina

6.53 m²

Inst caldera

1.61 m²

Magatzem

12.42 m²

Vestuari 1

9.28 m²

Vestuari 2

9.28 m²

Magatzem

7.61 m²

30.71 m²

Magatzem

Pas

4.42 m²

12.44 m²

Serveis 01

Serveis 02

11.34 m²

ZONA CONFERENCIES

157.10 M2

Sala Conferencies

102.03 m²

2.37 m²

Neteja

1.10 m²

Pas
wc

1.83 m²

Taller d'activitats

24.49 m²

Zona nens

34.67 m²

de 6 a 8 anys

Escala i Ascensor

17.15 m²

ZONA DESPATXOS

65.37 M2

Descans personal

10.39 m²

Vestibul

92.29 m²

Espai suport

6.88 m²

ZONA INFANTIL

125.45 M2

Distribuidor

2.66 m²

Magatzem

14.32 m²

Control

17.33 m²

Zona treball

21.21 m²

Director

13.86 m²

WC nois

1.68 m²

1.47 m²

WC noies

2.74 m²

WC avies

Sala

30.52 m²

Pica avies

9.89 m²

6.83 m²

Pica avis

LLAR D'AVIS

253.41 M2

33.24 m2

Xerrades 1

9.93 m²

Passadis

51.55 m2

Jocs

17.72 m2

Xerrades 2

6.05 m2

Despatx avis

6.90 m2

ATS

Camerins

11.73 m²

1.70 m²

WC

3.69 m²

Pica

4.59 m2

WC minusvalids

4.05 m²

Televisió 1

25.49 m2

1.37 m²

WC avis

Minusvalid avies Minusvalid avis

3.69 m²

Accés

13.77 m2

18.93 m2

Televisió 2

ZONA SALA POLIVALENT

419.13 M2

Escenari

45.74 m²

Sala Polivalent

310.69 m²
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Sala Lectura / Biblioteca

Aules / Taller

Sala Polivalent

Cambres Humides

Llegenda

Magatzem

Despatxs

Oci

Terrassa

Sala Lectura / Biblioteca

Aules / Taller

Sala Polivalent

Cambres Humides

Quadre Superfícies

Magatzem

Despatxs

10313,14m²

153,57 m²

254,02 m²

77,38 m²

339,66 m²

200,89 m²

Oci

Terrassa

200,89 m²

200,89 m²

Promotor: Ajuntament Santa Susanna

Arquitecte: Jordi Goula Goula

Projecte: Projecte Bàsic i Executiu Centre Cívic,

Biblioteca i Oficina Bancària.

Informació Centre Cívic

Direcció: Rambla dels Països Catalans, S/N

Municipi Santa Susanna (El Maresme).

4
.
8
1

F

1:150

FAÇANA B-B'

A

F

FAÇANA A-A'

1:150

A'

B B'

21.80 m²

Terrassa

Lleure

43.49 m²

Terrassa aules

32.25 m2

Aula Zen

42.10 m2 Distribuidor

13.78 m²

ZONA BIBLIO P1

374.97 M2

Fons general

132.17 m²

CENTRE CIVIC

254.61 M2

Aula plastica 1

33.29 m2

Patchwork

36.56 m2

Espai de teball

67.74 m²

36.46 m²

Passadís

Magatzem

3.78 m2

Aula plastica 2

33.78 m2

Música i imatge

22.02 m²

Área d´Informació

49.67 m²

24.30 m²

Control

Cuina

36.39 m2

ZONES COMUNES P1

298.27 M2

Distribuidor

73.29 m2

0.68 m²

Inst

Casal Jove

56.77 m2

3.60 m2

W.C 01

Cuarto Neteja

2.82 m2

W.C. 02

3.29 m2

Terrassa

17.21 m²

ZONA JOVE

73.98 M2

LUDOTECA

64.86 M2

Zona d´Acollida

5.59 m2

Solarium

218.19 m2

Sala de Jocs

55.67 m2

F

1:150

FAÇANA C-C'

C C'

D

GRAFFITI

 1:150

FAÇANA D-D'

D'

F
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Sala Polivalent

Sala Reunions-1

Sala Reunions-2

Taller-1

Taller-2 Taller-3

Despatx-1

Despatx-2

Despatx-3

Box

Bany-1

Bany-2

Magatzem-1

Magatzem-2

Magatzem-3

Magatzem-4

Magatzem-5

Taller

Cambres Humides

Llegenda

Magatzem

Despatxs

Box

Sala Polivalent

Sala Reunions

Taller

Despatxs

Quadre Superfícies

Box

Cambres Humides

138,48 m²

43,33 m²

162,75 m²

34,86 m²

4,92 m²

19,92 m²

Magatzem

 65,04 m²

Sala Polivalent

Sala Reunions

Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar

Arquitecte: Maurici Sadurni Sans

Projecte: Projecte Executiu del Centre Cívic

Poblenou

Informació Centre Cívic

Direcció: Plaça de Catalunya, núm 1, 08397,

Pineda de Mar (Barcelona).
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Sala Polivalent

121,17 m²

(90 persones aforament)

Office

9,25 m²

Atenció / Recepció

18,26 m²

Trasceni

15,78 m²

Lavabo

11,83 m²

Magatzem

17,15 m²

Escenari

24,63 m²

Distribuidor

11,84 m²

Inst.

0,56 m²

Manteniment

6,63 m²

Nou Hall Accés

50,76 m²

Install

3,01 m²

Office

8,00 m²

Sala 1.1

26,70 m²

Sala 1.2

11,01 m²

Sala 1.3

10,62 m²

Sala 1.4

85,68 m²

Sala 1.5

74,40 m²

Lavabo

11,83 m²

Sortida emergència

17,08 m²

Passadís

9,92 m²

Nou Distribuidor

23,87 m²

Vestíbul p1

31,86 m²

Office

8,00 m²

Sala 2.5

75,26 m²

Sala 2.1

25,85 m²

Sala 2.3

10,62 m²

Sala 2.2

11,01 m²

Sala 2.4

82,76 m²

Lavabo

11,83 m²

Vestíbul p2

31,86 m²

Nou Distribuidor

23,87 m²Passadís

9,92 m²

Sortida emergència

16,85 m²

AE
AO

AN

Sales

Cambres Humides

Llegenda

Magatzem

Atenció / Recepció

Trasceni

Sala Polivalent

Office

Sales

Atenció / Recepció

Quadre Superfícies

Trascenari

Cambres Humides

121,17 m²

25,25 m²

413,91 m²

18,26 m²

15,78 m²

35,49 m²

Magatzem

17,15 m²

Sala Polivalent

Office

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Arquitecte: Massimo Preziosi

Estructures: Ignasi Ribas Framis

Informació Centre Cívic

Instal·lacions: Gerard Giró Deza

Projecte: Projecte Bàsic i d'Execució de reforma

puntual del Centre Cívic Roses al Carrer Tibidabo

18, de SAnt Feliu de Llobregat.

Direcció: Carrer del Tibidabo, 18, 0898, Sant Feliu

de Llobregat (Barcelona).
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Taller / Aula

Cambres Humides

Llegenda

Magatzem

Despatx

Distribuïdor

Sala PolivalentPromotor: Ajuntament de Vilanova del Vallès

Arquitecte: Serveis Territorials

Superfície Útil: 436,04m2

Informació Centre Cívic Cal Trempat

Superfície Construïda: 495,70m2

Projecte: Projecte Bàsic i d'Execució de reforma interior per a la implantació del

Centre Cívic a Cal Trempat Carrer Maria Aurèlia Capmany, 13

Biblioteca / Sala Lectura

Solar: L'edifici a reformar es troba en sòl urbà consolidat. És una antiga masia rehabilitada i ampliada en planta

baixa. La construcció original era formada per planta baixa i planta pis, a 4 vents, amb coberta a 2 aigües.

L'ampliació realitzada els anys 2008 i 2009 es va realitzar per la façana nord-est, en una sola planta (planta

baixa) de coberta plana, i per tal d'aconseguir la superfície necessària per situar-hi el programa d'un Centre

Cívic. Al voltant de l'edifici hi trobem dos patis propis, un a la façana est-sud-est, i l'altre a la façana oest.

Sala Polivalent

Taller / Aula

Despatx

Biblioteca / Sala Lectura

Quadre Superfícies

Magatzem

Cambres Humides

139,52 m²

79,67 m²

 46,22 m²

72,28 m²

10,22 m²

35,14 m²

Distribuïdor

58,32 m²

Entrada

Centre Cívic

Pati sortida

centre cívic

Porxo

12,86m2

45,43m2

Superfície construïda

Superfície porxo 100%

495,70m2

45,43m2

Biblioteca

48,83 m2

Bany-7

4,30 m2

Bany-8

3,63 m2

Sala Polivalent

139,52 m2

Distribuïdor-1

53,39 m2
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Despatx-1

20,63 m²

Bany-1

5,30 m²

Magatzem-1

4,25 m²

Bany-2

6,41 m²

Despatx-2

17,25 m²

Taller Manualitats

41,51 m²

Aula Informàtica

37,22 m²

Sala Lectura

23,45 m²

Magatzem-2

5,97 m²

Despatx - 3

8,34 m²

Bany-3

4,29 m²

Bany-4

4,31 m²

Bany-5

3,14 m²

Bany-6

3,67 m²

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula
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Treball Fi Grau

Janina Puig

Pràcticum a l'empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L

Planta Baixa

Proposta Centre Cívic

Cal Trempat



Taller / Aula

Cambres Humides

Llegenda

Magatzem

Despatx

Distribuïdor

Sala Polivalent

Biblioteca / Sala Lectura

Entrada

Centre Cívic

Pati sortida

centre cívic

Porxo

12,86m2

45,43m2

Biblioteca

48,83 m2

Bany-7

4,30 m2

Bany-8

3,63 m2

Sala Polivalent

139,52 m2

Distribuïdor-1

53,39 m2

D
i
s
t
r
i
b

u
ï
d

o
r
-
2

4
,
9

3
 
m

2

Despatx-1

20,63 m²

Bany-1

5,30 m²

Magatzem-1

4,25 m²

Bany-2

6,41 m²

Despatx-2

17,25 m²

Taller Manualitats

41,51 m²

Aula Informàtica

37,22 m²

Sala Lectura

23,45 m²

Magatzem-2

5,97 m²

Despatx - 3

8,34 m²

Bany-3

4,29 m²

Bany-4

4,31 m²

Bany-5

3,14 m²

Bany-6

3,67 m²

Sala Polivalent

Taller Manualitats

Aula Informàtica

Biblioteca

Sala Lectura

Distribuïdor 1

139,52 m²

41,51 m²

37,22 m²

48,83 m²

23,45 m²

53,39 m²

Distribuïdor 2

 4,93 m²

Bany 1

Bany 2

Bany 3

Bany 4

Quadre Superfícies

Bany 5

Bany 6

   5,30 m²

 6,41 m²

  4,29 m²

 4,31 m²

 3,14 m²

 4,39 m²

Bany 7

 4,30 m²

Bany 8

Despatx 1

Despatx 2

Despatx 3

Magatzem 1

Magatzem 2

   3,63 m²

20,63 m²

 17,25 m²

 8,34 m²

 4,25 m²

 5,97 m²

Sala Polivalent

Taller / Aula

Despatx

Biblioteca / Sala Lectura

Magatzem

Cambres Humides

139,52 m²

79,67 m²

 46,22 m²

72,28 m²

10,22 m²

35,14 m²

Distribuïdor

58,32 m²

Sala Polivalent

Taller / Aules

Despatx

Biblioteca / Sala Lestura

Magatzem

Cambres Humides

254,02 m²

 153,57 m²

200,89 m²

10313,14 m²

339,66 m²

77,38 m²

Oci

 401,78 m²

CENTRE CÍVIC CAL TREMPAT CENTRE CÍVIC SANTA SUSANNA CENTRE CÍVIC POBLENOU CENTRE CÍVIC ROSES

TAULA COMPARATIVA CENTRES CÍVICS ESTUDIATS

Sala Polivalent

Taller / Aules

Despatx

Biblioteca / Sala Lestura

Magatzem

Cambres Humides

Box

Sala Polivalent

Taller / Aules

Despatx

Biblioteca / Sala Lestura

Magatzem

Cambres Humides

Oci

138,48 m²

162,75 m²

78,19 m²

-

65,04 m²

19,92 m²

4,92 m²

121,17 m²

413,91m²

43,51 m²

17,15 m²

35,49 m²

15,78 m²

-

Sala Polivalent

Taller / Aula

Despatx

Biblioteca / Sala Lectura

Magatzem

Cambres Humides

21,36 %

Altres (Distribuïdor)

Sala Polivalent

Taller / Aules

Despatx

Biblioteca / Sala Lestura

Magatzem

Cambres Humides

Altres (Oci)

CENTRE CÍVIC CAL TREMPAT CENTRE CÍVIC SANTA SUSANNA CENTRE CÍVIC POBLENOU CENTRE CÍVIC ROSES

RELACIÓ EN % DE LES SUPERFÍCIES DELS CENTRES CÍVICS

Sala Polivalent

Taller / Aules

Despatx

Biblioteca / Sala Lestura

Magatzem

Cambres Humides

Altres (Box)

Sala Polivalent

Taller / Aules

Despatx

Biblioteca / Sala Lestura

Magatzem

Cambres Humides

Altres (Oci)

- -

38,89 % 21,20 % 18,55 %

51,09 %20,09 %18,96 %  9,86 %

11,88 %21,34 %54,83 %11,95 %

99,34 %  0,66 %

  3,93 % 77,35 % 14,81 %   3,91 %

46,00 %21,06 % 11,84 % 22,00 %

  3,31 %  1,03 %
84,25 %11,41%

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula
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Comparatiu Estudis



Espai treballadors

Vestuari

treballadors

Bany treballadors

Despatx 2

Pati sortida

Socioeducatiu

Cuina

Rebost

Neteja

Instal·lacions

Bugaderia

Porxo

12,87m2

4,52m2

3,67m2

45,43m2

8,27m2

12,86m2

16,05m2

2,92m2

3,56m2

3,77m2

Distribuïdor 1

15,77 m2

Despatx 1

Pas 4

Cambra higiènica

5,42 m2

11,50 m2

2,69 m2

Vestuari

usuaris

15,93 m2

Espai per usos

complementaris

83,68 m2

Cambra

higiènica 5

3,48 m2

Cambra

higiènica 6

3,67 m2

Pas 3

3,65 m2

Sala polivalent

151,80 m2

Cambra

higiènica 3

3,60 m2

Cambra

higiènica 4

3,80 m2

Cambra

higiènica 1

3,25 m2

Cambra

higiènica 2

7,32 m2

Pas 2

3,78 m2

Pas 1

3,14 m2

Infermeria / fisioteràpia

Pas 5

1,89 m2
Magatzem 1

4,17m2

8,13m2

17,95 m2

9,31 m2

Magatzem 2

Entrada

Socioeducatiu

Entrada

Síndica de Greuges

Entrada

CDC

Entrada

PSC

Llegenda Proposta Ajuntament

Infermeria/fisioteràpia

Sala Polivalent

Sup. 17,95m2

Sup. 34,21m2

Sup. 151,80m2

Cambres Humides

Espai per a usos complementaris Sup. 83,68m2

Sup. 34,43m2Cuina/instal·lacions del centre

Vestuaris Sup. 16,02m2

Despatx Sup. 37,07m2

Magatzem Sup. 13,48m2

Distribuïdor / Pas Sup. 30,92m2

Total superfície útil 436,04m2

Entrada

Centre Cívic

Pati sortida

centre cívic

Porxo

12,86m2

45,43m2

Biblioteca

48,83 m2

Bany-7

4,30 m2

Bany-8

3,63 m2

Sala Polivalent

139,52 m2

Distribuïdor-1

53,39 m2

D
i
s
t
r
i
b
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r
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4
,
9

3
 
m

2

Despatx-1

20,63 m²

Bany-1

5,30 m²

Magatzem-1

4,25 m²

Bany-2

6,41 m²

Despatx-2

17,25 m²

Taller Manualitats

41,51 m²

Aula Informàtica

37,22 m²

Sala Lectura

23,45 m²

Magatzem-2

5,97 m²

Despatx - 3

8,34 m²

Bany-3

4,29 m²

Bany-4

4,31 m²

Bany-5

3,14 m²

Bany-6

3,67 m²

Llegenda Nova Proposta

Sala Polivalent

Taller / Aula

Sup. 139,52m2

Sup. 72,28m2

Sup. 79,67m2

Biblioteca / Sala Lectura

Despatx Sup. 46,22m2

Sup. 10,22m2Magatzem

Cambres Humides Sup. 35,14m2

Distribuïdor Sup. 58,32m2

Total superfície útil 436,04m2

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor
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PROPOSTA AJUNTAMENT. CENTRE DE DIA

PROPOSTA NOVA. CENTRE CÍVIC



Sala de reunions

polivalent

Magatzem

Bany general

Despatx Espai

Socioeducatiu

Pati sortida

Socioeducatiu

Sala Espai

Socioeducatiu

Cuina

Rebost

Neteja

Instal·lacions

Bugaderia

Magatzem 2

Distribuïdor general

Aula A3Espai A3

Pica A2-3

Aula A2Aula A1

Pica A1

Bany D3

PSC

WC

Socioeducatiu

Despatx 3

PSC

Pica D3

PSC

Bany D2

CDC

Pica D2

CDC

Despatx 2

CDC

Pica

tancada

Arxiu 2

Síndica

Arxiu 1

Síndica

Despatx 1

Síndica de Greuges

Entrada

CDC

Entrada

PSC

Porxo

5,42m2

2,63m2

18,74m2

9,50m2

27,97m2

3,67m2

3,48m2

4,01m2

29,05m2

3,80m2

3,60m2

4,15m2

30,93m2 30,25m2

45,43m2

7,32m2 30,78m2

4,01m2

81,40m2

47,43m2

17,06m2

3,56m2

5,87m2

2,92m2

4,17m2

8,13m2

OBRA NOVA

ENDERROC

Entrada

Centre Cívic

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor
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2.95

2.62

2.30

Secció longitudinal C

OBRA NOVA

ENDERROC

A

Façana Est

B

A B

C

F
a
ç
a
n
a
 
N

o
r
d

C
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Secció Longitudinal C

Enderroc i Obra nova



Entrada
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Llegenda Recorregut

Recorregut Centre Cívic

Recorregut Serveis

Recorregut Planta Primera

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula
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Despatx-1

20,63 m²

Bany-1

5,30 m²

Magatzem-1

4,25 m²

Bany-2

6,41 m²

Despatx-2

18,53 m²

Taller Manualitats

42,32 m²

Bany-3

4,29 m²

Aula Informàtica

37,35 m²

Biblioteca

Bany-4

4,39 m²

48,85 m² 23,45 m²

Sala Lectura

Sala Polivalent

139,52 m²

Magatzem-2

5,97 m²

Despatx - 3

8,34 m²

Bany-7

4,30 m²

Bany-8

3,63 m²

Pati Posterior

128,51 m²

Porxo

45,43 m²

Pati

152,40 m²

Bany-5

3,18 m²

Bany-6

3,67 m²

Sala Polivalent

Taller Manualitats

Aula Informàtica

Biblioteca

Sala Lectura

139,52 m²

42,32 m²

37,35 m²

48,85 m²

23,45 m²

Bany 1

Bany 2

Bany 3

Bany 4

Quadre Superfícies

Bany 5

Bany 6

   5,30 m²

 6,41 m²

  4,29 m²

 3,41 m²

 3,41 m²

 4,39 m²

Bany 7

 4,30 m²

Bany 8

Despatx 1

Despatx 2

Porxo

   3,63 m²

20,63 m²

 18,53 m²

 45,43 m²

Magatzem 1  4,25 m²

Magatzem 2

5,97 m²

Despatx 3   8,34 m²

Pati  152,40 m²

Pati  152,40 m²

Total Sup. Útil

734,58 m²

Total Sup. Àmbit

1035,59 m²
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1.07

4.32

0.59

5.77

4.28

1.93 3.76 3.91 1.74 4.323.74 4.31 1.73 4.81

0.30

0.30

2.24

2.79

3.37 1.87

2.35

2.36

1.89

0.30

2.47 2.53 0.62

0.30

3.66

0.30

7.11

1.70 4.21

2.52

4.11

7.11

1.74

10.75

3.73 1.24

0.30

4.98

4.77

3.14

1.84

2.40

3.55

4.98 1.00

0.30

3.42

2.49

2.15

1.73

1.94

1.86

2.15

2.52

5.76

2.45

4.71

3.14 1.37

33.78

1.48

4.45

7.47

16.28

12.88

7.69

7.23

8.74 1.81 4.05

7.25

17.49

29.05

2.21

3.83
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Microstone PP WT "TOPCIMENT", color

Cemento, acabat satinat

Microdeck PP WT "TOPCIMENT", color

Himalaya, acabat satinat

PAVIMENTS

Microdeck PAB WT "TOPCIMENT", color

Shale-gray, acabat satinat

1

2

3

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

RED - LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT 60x60x10 cm

tierra compactada

tierra vegetal fértil

COLOCACIÓN

arena 5cm/ sand

compacted soil

fertile soil

140

118

100

82

6030

60

Cotes en mm

600

600

70

140

160

160

140

50%

50%
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TAULA MOBILIARI DISSENY

PRODUCTE MATERIAL I MESURES IMATGE

Eames Plastic Side Chair Dsw.

Casa Comercial: Vitra

De tela, en acer de polipropilè (PP).

Mesures: 830x465mm

Tom Vac.

Casa Comercial: Vitra

Acer de polipropilè (PP).

Mesures: 830x465mm

PRODUCTE MATERIAL I MESURES

Pacific Chair.

Casa Comercial: Vitra

Base fundició d'alumini amb acabat

pulit i seient d'espuma de poliuretà.

Mesures: 900x575mm

Folding Screen.

Casa Comercial: Vitra

Fusta laminada xapada en freixe

natural.

Mesures: 1720x1350mm

IMATGE PRODUCTE MATERIAL I MESURES IMATGE

Em Table.

Casa Comercial: Vitra

Fusta massissa en HPL.

Mesures: 2000x900x740mm

Belleville Armchair Leather.

Casa Comercial: Vitra

Cuir, de fusta, de poliamida (PA).

Mesures: 830x550mm

Als annexes hi trobarem totes les fitxes tècniques del mobiliari
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TAULA MOBILIARI DISSENY

PRODUCTE MATERIAL I MESURES IMATGE

Elliptical Table ETR.

Casa Comercial: Vitra

Fusta Multiestrat.

Mesures: 2267x746mm

East River Chair.

Casa Comercial: Vitra

Tela i de roble.

Mesures: 740x640mm

PRODUCTE MATERIAL I MESURES

Eames Plastic Armchair DAX.

Casa Comercial: Vitra

DAX. Polipropilè (PP) d'alumini

moldejat.

Mesures: 830x630mm

Starfish.

Casa Comercial: Escofet

Polietilè LDPE.

Mesures: 185x170x45cm

IMATGE PRODUCTE MATERIAL I MESURES IMATGE

Twig Plastic.

Casa Comercial: Escofet

Polietilè LDPE.

Mesures: 237x193x46cm

Laurel & Hardy.

Casa Comercial: Escofet

Formigó armat.

Mesures: Laurel: Ø14x96cm

              Hardy: Ø48x88.5cm

Als annexes hi trobarem totes les fitxes tècniques del mobiliari

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1 1

1

1

1

1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

7

7

8

8

8

8

9
9

9

9

7

10

10 10

11

11

8

9

10

*NOTA:

11

12

12

12

12 12

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula

1/150

25 - 01 - 2019

Treball Fi Grau

Janina Puig Costa

Pràcticum a l'empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L.

Acabats - Mobiliari 2

P-30

http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com


P1-80 P2-80

P3-80

P4-80

P1-60

P2-60

PC1-90

PC1-90

PC1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P2-90

P2-90

P2-90

P2-90

VC-1

VC-1

VC-2

F1

F2

2.40

3.73

VC-1

Vidre: Tancament de pont tèrmic de 3f vidre 6/8/6 mm.

Perfils: Alumini gris mate

FINESTRES I VIDRIERES

VC-2

1.33

1.60

3.73

2.40

F1

3.20

2.00

F2

PORTES BATENTS

Material: Fusta massissa de pi acabada lacada amb color blanc

     i marc de fusta massissa de 5 cm de gruix

Frontissa: Pern simple de punta rodona amb acabat inox mate

CORREDISSA FUSTA (PC)

FUSTERIA - PORTES

Material: Fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massiss

               de 5 cm de gruix, i estructura d'acer.

Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate

Subestructura: Guies d'acer galvanitzat amb acabat exterior, to d'alumini gris mate

CORREDISSA VIDRE (VC)

Material: Vidre trempat

Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate

Subestructura: Alumini color mate gris fosc

Tipus de vidre: Composició (6+6)

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula
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P1-80 P2-80

P3-80

P4-80

P1-60

P2-60

PC1-90

PC1-90

PC1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P2-90

P2-90

P2-90

P2-90

VC-1

VC-1

VC-2

F1

F2

2.80

2.35

0.35

2.80

2.35

0.35

P1-80

3.96

P2-80

4.54

2.80

2.35

0.35

P3-80

2.53

2.80

2.35

0.35

P4-80

2.21

PORTES BATENTS

Material: Fusta massissa de pi acabada lacada amb color blanc

     i marc de fusta massissa de 5 cm de gruix

Frontissa: Pern simple de punta rodona amb acabat inox mate

CORREDISSA FUSTA (PC)

FUSTERIA - PORTES

Material: Fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massiss

               de 5 cm de gruix, i estructura d'acer.

Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate

Subestructura: Guies d'acer galvanitzat amb acabat exterior, to d'alumini gris mate

CORREDISSA VIDRE (VC)

Material: Vidre trempat

Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate

Subestructura: Alumini color mate gris fosc

Tipus de vidre: Composició (6+6)

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula
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P1-80 P2-80

P3-80

P4-80

P1-60

P2-60

PC1-90

PC1-90

PC1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P1-90

P2-90

P2-90

P2-90

P2-90

VC-1

VC-1

VC-2

F1

F2

0.90

2.40

PC1-90

2.40 2.40

P1-90

0.90 0.90

P2-90

1.60

2.40

1.60

2.40

P1-60
P2-60

PORTES BATENTS

Material: Fusta massissa de pi acabada lacada amb color blanc

     i marc de fusta massissa de 5 cm de gruix

Frontissa: Pern simple de punta rodona amb acabat inox mate

CORREDISSA FUSTA (PC)

FUSTERIA - PORTES

Material: Fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massiss

               de 5 cm de gruix, i estructura d'acer.

Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate

Subestructura: Guies d'acer galvanitzat amb acabat exterior, to d'alumini gris mate

CORREDISSA VIDRE (VC)

Material: Vidre trempat

Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate

Subestructura: Alumini color mate gris fosc

Tipus de vidre: Composició (6+6)

Núm. PlànolEscala

Data

AlumnaPlànolProfessor

Rullo Albacar, Paula

1/50

25 - 01 - 2019

Treball Fi Grau

Janina Puig Costa

Pràcticum a l'empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L.

Fusteries - Portes 2

P-33

http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com
http://www.ketiv.com


Electricitat

Lluminària Lineal Encastada

Lluminària Downlight Encastada

Receptors Electrics

Quadre de Distribució

Interruptor 10A / 250V

Endolls Informàtica 10A / 250V

Endolls 16A / 250V
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Data
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Llum d'emergència

Kit carregador emergència

Detector volumètric
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9. CONCLUSIONS

En el present treball de fi de grau, s’ha realitzat una reforma interior d’un equipament actuant solament 

en planta baixa, sense cap ús, a un Centre Cívic. Un cop finalitzat el projecte, es detallen les 

conclusions obtingudes i la valoració personal del mateix. 

Primer que tot, podem afirmar que hem encertat de ple escollint el canvi com a centre cívic. Inicialment, 

abans d’escollir definitivament aquesta opció, la primera idea va ser la de fer una residència d’avis. Ara, 

després d’haver desenvolupat aquest treball, me n’alegro d’haver realitzat la segona opció, ja que la 

convivència entre els joves i el poder gaudir de xerrades educatives, poden arribar a ser de gran 

rellevància. A part, m’ha motivat en tot moment poder dissenyar un centre cívic i donar ús d’un 

equipament públic.  

Com s’ha vist, l’equipament de planta baixa, Cal Trempat, disposava de diferents escomeses i 

connexions a les xarxes d’aigua, sanejament i clavegueram, electricitat, gas natural i terra radiant, 

telèfon i telecomunicacions. 

Un dels aspectes més importants de la reforma era agrupar i col·locar les diferents estances en els 

diferents sub-espais i racons de l’equipament sense modificar els armaris d’instal·lacions i també dels 

armaris de calefacció per terra radiant. Finalment, vam poder obtenir un programa funcional que es 

situa al voltant d’espais diàfans i obert així com la Sala Polivalent. 

Per una part, dir que el projecte ha sigut laboriós per l’àmbit de la reforma interior, però m’ha agradat 

elaborar-lo, i en tot moment he tingut una gran motivació i ganes de modificar aquells petits detalls i 

poder anar millorant poc a poc el projecte. Per una altra part, m’ha agradat investigar sobre mobiliari 

exterior i poder gaudir així dels patis que actualment estan amb desús. A més a més, els coneixements 

de dibuix i de representar plànols s’han vist ampliats per estar en contacte directe amb una professional 

dintre d’aquest projecte. 

Per concloure aquesta primera part, ha sigut un plaer dedicar el treball de fi de grau a remodelar un 

edifici que en el seu dia va crear un vincle directament amb mi i tenir la oportunitat de donar-li un nou 

ús a l’equipament i poder crear la meva pròpia distribució interior. 

D’altra banda, voldria detallar també, les conclusions obtingudes i la valoració personal del període de 

pràctiques. Personalment, ho definiria com un període necessari i donar també les gràcies a l’Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona per donar oportunitat a tots els estudiants de poder 

realitzar les pràctiques amb o sense remuneració econòmica. Durant aquest any he pogut veure les 

diferències entre el que aprenem teòricament a la universitat i la realitat del món laboral. 

Estic plenament satisfeta de les pràctiques realitzades a Desarrolla Obra y Servicios, S.L. Em van 

brindar l’oportunitat de ser la primera treballadora de la seu de Barcelona i poder anar creixent. He 

viscut un gran canvi durant aquest any, al ser la primera treballadora he vist tota l’evolució i el 

creixement de la seu a Barcelona i he pogut veure com es formava un equip de 6 persones de les 

quals, estic aprenent dia a dia i agrair també que ho podré continuar anar fent. 

Finalment, recomano l’experiència de les pràctiques a tots els estudiants de l’EPSEB, ja siguin amb 

remuneració econòmica o no; ja que crec que és la millor forma de créixer i poder plasmar tots els 

coneixements adquirits durant tots els anys de carrera al projecte de fi de grau.  
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SITUACIÓN 

CL POMPEU FABRA, DE 12 

VILANOVA DEL VALLES [BARCELONA] 

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²] SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA 

0802503DG4000S0001JK 

LOCALIZACIÓN 

CL POMPEU FABRA, DE 12 

08410 VILANOVA DEL VALLES [BARCELONA] 

 
USO PRINCIPAL 

2010 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²] 

709 2.267 Parcela construida sin división horizontal 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
 

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000 

 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
 

 

 

4,600,100 

 

PARCELA CATASTRAL 
 
 
 
 
 

 

CONSTRUCCIÓN 
 
 

4,600,050 
 

     
440,600 440,650 

 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 

'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC. 
 

 
440,650 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 

Límite de Manzana 
Límite de Parcela 

Límite de Construcciones 

Mobiliario y aceras 

Límite zona verde 

Hidrografía 

Lunes , 14 de Enero de 2019 

Superficie m² 

203 

279 

24 

203 

Puerta 

01 

02 

03 

01 

Planta 

00 

00 

00 

01 

Escalera 

1 

1 

1 

1 

Destino 

OCIO HOSTEL. 

ALMACEN 

SOPORT. 50% 

VIVIENDA 

AÑO CONSTRUCCIÓN 

709 100,000000 

Residencial 



Provincia de BARCELONA 

Municipio de VILANOVA DEL VALLES 

Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89 

ESCALA 1:2,500 
50m 0 50 100m 

 
[440,286 ; 4,600,245] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[440,286 ; 4,599,920] 

CARTOGRAFÍA CATASTRAL Parcela Catastral: 0802503DG4000S  
[440,886 ; 4,600,245] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[440,886 ; 4,599,920] 

 

Coordenadas del centro: X = 440,586 Y = 4,600,082 Este documento no es una certificación catastral © Dirección General del Catastro 14/01/19 
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MICRODECK (A+B)

Propiedades

Modo de empleo

• Amplia gama de colores y efectos.
• Acabados mate, satinado y brillo.
• Alta adherencia al soporte.

Microcemento de acabado

Microdeck es un microcemento bicomponente en polvo para acabados 
decorativos. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo 

mediante llana en varias manos permitiendo lograr una gran variedad de efectos. 

base debe estar consolidada y en buenas condiciones de planimetría. 

El mortero debe prepararse del siguiente modo: 

pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a 

exenta de grumos.

info@topciment.com / www.topciment.com
Grupo Negocios PO, S.L.U./  ES-B97539076 / Rosas 33, 46940 Manises - Spain  / +34 963 925 989

d. Consumo:

2

Datos técnicos
Microcemento bicomponente

Aspecto: Polvo blanco
0,2 mm

Densidad aparente: 3

3

3 (28 días)
2

2

Resistencia a la adherencia 2

BFL

b. Manos de acabado:
Aplicar dos manos de Microdeck extendiéndolo con la ayuda de una llana de 

“Fresco sobre fresco”

“Fresco sobre seco”

eliminar imperfecciones.

mm.
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cerrados y resguardados de la intemperie a temperaturas siempre inferiores a 

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una 

Se presenta en composiciones formadas por cubos de 20 kg.

Mortero para revestir paramentos verticales y pavimentos de espacios 

Este producto contiene cemento. 

vida del producto y el secado.
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal 
vigente.

c. Sellado:

Precauciones especiales

Condiciones de almacenamiento





TWIG
 PLASTIC

Twig Plastic es un sistema de bancas que sintetiza los concep-
tos de modularidad, fluidez, conexión e interactividad entre sus 
usuarios. Su forma de agregación orgánica a partir de un solo 
modelo de tres brazos permite crear “paisajes de conversación” 
tanto en el interior como en el exterior o bien en combinación 
con los Twig de hormigón. La versión en plástico destaca por su 
ligereza -tan sólo 60 kg- y la posibilidad de incorporar un kit de 
iluminación LED.
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  Update 17.10.2018

Polietileno LDPE   |     237 cm   |     60 kg   |    6 Opcionales:  LED 

TWIG
 PLASTIC

Origen

Surge como rediseño del modelo 
desarrollado originalmente para el 
campus del Southbank Institute of 
Technology en Brisbane, Australia. 

Modular

Las esquinas de los tres brazos que 
la componen presentan la misma 
geometría y sección, lo que favo-
rece la agregación de las piezas de 
un modo orgánico, libre e incluso 
arbitrario. De esta manera se pue-
den generan diversas composiciones 
mezclando incluso los módulos de 
hormigón con los de plástico. 

Material 
Se fabrica por rotomoldeo con resi-
nas de polietileno de baja densidad 
(LDPE-Low Density Polyethylene) 
de color blanco translúcido. Inclu-
ye una tapa de registro roscada que 
permite el acceso al interior.

Instalación

Se instala sobre el pavimento, an-
clado si es preciso, con dos sistemas 
opcionales de herrajes de acero 
inoxidable: Fijo e invisible, o vis-
to y removible. El redondeo de los 
extremos permite la instalación de 
módulos en continuidad sin exigen-
te precisión. 

 

  



TWIG
 PLASTIC

TWIG
 PLASTIC

1. Banca sin respaldo

Twig Plastic 

Dimensiones 237 x 193 x 46 cm

Peso 60 kg

Iluminación 3 perfiles LED, 32w color blanco to 5000k

1.1 Características generales

Material  Polietileno LDPE Colocación Apoyado sin anclaje /
Anclado 

Acabado Micro-texturado

Colores

BL. Blanco

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=60 kg)

Instalación
Lastre de arena opcional para incrementar el peso.
2.1. Visto y Removible.Taladrar el pavimento y colocar las grapas mediante tacos expansibles. Emplazar y fijar usan-
do los tornillos Spax 8x40. 
2.2. Oculto y Fijo. Taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.



TWIG
 PLASTIC

1.3 Geometría

Twig Plastic

Agregación 

TWIG
 PLASTIC

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150

F. 0034 937 737 151

info@escofet.com

www.escofet.com

Síguenos en

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072





STARFISH

Starfish es la revisión en un nuevo material de la banca Flor. A 
diferencia de su precedente en hormigón que incluye dos forma-
tos combinables, la reedición en plástico contempla un solo mo-
delo cuyo diseño biomórfico y radial, posibilita un uso flexible 
agrupadas o de manera individual. Esta versión destaca por su 
ligereza -tan sólo 56 kg- y la posibilidad de incorporar un kit de 
iluminación LED interior en color blanco. 
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  Update 03.10.2018

Polietileno LDPE   |     185 cm   |     56 kg   |    6 Opcionales:  LED 

STARFISH
Origen

La revisión de Emilio Tuñón del 
concepto de la banca Flor para 
crear Starfish, se basa en una es-
tructura en forma de estrella con 
cinco brazos que se apoyan sobre 
cinco cortas patas en sus extremos. 
El alegre personaje de dibujos ani-
mados Patricio Estrella, compañero 
inseparable de Bob Esponja, sobre-
vuela el diseño de este luminoso y 
enigmático objeto.

Material

Se fabrica por rotomoldeo con resi-
nas de polietileno de baja densidad 
(LDPE-Low Density Polyethylene)
de color blanco translúcido. Incluye 
una de registro roscada que permite 
el acceso al interior.

Instalación

Se instala sobre el pavimento, an-
clado si es preciso, con dos sis-
temas opcionales de herrajes de 
acero inoxidable: Fijo e invisible, o 
visto y removible. 
 

  



STARFISH

STARFISH
1. Banca sin respaldo

Starfish

Dimensiones 185 x 170 x 45 cm

Peso 56 kg

Iluminación 5 perfiles LED, 32w color blanco to 5000k

1.1 Características generales

Material  Polietileno LDPE Colocación Apoyado sin anclaje /
Anclado 

Acabado Micro-texturado

Colores

BL. Blanco

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=56 kg)

Instalación
Lastre de arena opcional para incrementar el peso.
2.1. Oculto y Fijo. Taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.
2.2. Visto y Removible.Taladrar el pavimento y colocar las grapas mediante tacos expansibles. Emplazar y fijar usan-
do los tornillos Spax 8x40.



STARFISH

1.3 Geometría

Starfish

Agregación 

STARFISH

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150

F. 0034 937 737 151

info@escofet.com

www.escofet.com

Síguenos en

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072
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Laurel & Hardy es el resultado de una combinación de una 
papelera y un cenicero en dos cilindros de radio diferente, que 
pueden instalarse como conjunto o funcionar independientemente, 
tanto en el exterior como en interior. 

  Update 02.10.2018

Hormigón   |    48 cm/máx.   |    240 kg   |    70 L  

LAUREL
 &

 HARDY
Origen 

La pareja cómica del cine america-
no de entreguerras da nombre a la  
combinación del esbelto cenicero 
con la papelera de diámetro más 
contundente, en clara referencia al 
contraste físico entre los actores.

Diseño

Ambos elementos tienen gran ca-
pacidad y se pueden instalar en 
espacios de uso intensivo, tanto en 
interior como exterior. La papelera 
prevé el uso de la bolsa de plás-
tico fijada por un anillo de acero 
inoxidable articulado en la misma 
bisagra de la tapa, mientras que el 
contenedor del cenicero es extraí-
ble y provisto de una articulación 
que permite vaciar su contenido en 
la papelera sin desligarse del con-
junto. 

Material

Se presentan en dos acabados: hor-
migón gris combinado con la tapas 
de fundición de aluminio pintada 
de color negro humo, y también 
en hormigón beige con los comple-
mentos de aluminio pintados en 
color “efecto corten”. 

Instalación

Los dos cilindros se fijan entre sí 
con dos pasadores atornillados. 
Tanto Laurel como Hardy disponen 
de un anclaje para fijarlos sobre 
el pavimento, aunque la papelera 
Hardy admite su instalación 
simplemente apoyada.



LAUREL
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LAUREL
 &

 HARDY
1. Papelera

Laurel & Hardy Laurel Hardy

Dimensiones Ø14 x 96  cm Ø48 x 88.5 cm

Peso 30 kg 210 kg

Capacidad 70 L

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Fijación Anclado con tornillos

Acabado Decapado e hidrofugado Tapa Fundición de aluminio

Colours

GR. Gris BG. Beige A. Negro humo

B. Efecto cor-ten

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=210 kg / 96 kg)

Instalación
Roscar los tres tornillos a fondo M-16 x140.  
Taladrar el pavimento (Ø 40 x 180) y llenar
con resina o mortero líquido. Centrar y colocar.



LAUREL
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1.3 Geometría

Laurel & Hardy

FRONTAL

PLANTA TAPAS PLANTA HORMIGÓN

Aro retención de bolsa

Bisagra

SECCIÓN

Aro sujetabolsa

Tapas fundición de aluminio

VACIADO DEL CENICERO

LAUREL
 &

 HARDY

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
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T. 0034 937 737 150
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 Charles y Ray Eames 

 Charles y Ray Eames se encuentran entre 

las fi guras más importantes del diseño del 

siglo XX. Su obra abarca campos como el 

diseño de muebles, el cine, la fotografía o 

el diseño de exposiciones. Vitra es la 

única empresa autorizada a fabricar sus 

productos en Europa y Oriente Medio. Si 

posee un producto Eames fabricado por 

Vitra, puede estar seguro de que es un 

Eames auténtico.  

 Las Eames Plastic Chairs son una versión 

renovada de la legendaria Fiberglass 

Chair. Como primera silla de plástico de 

producción industrial, fue desarrollada 

originalmente por los Eames en colabora-

ción con Zenith Plastics para el concurso 

«Low-Cost Furniture Design» organizado 

por el Museo de Arte Moderno de Nueva 

York. En su versión actual de polipropileno, 

estas sillas ofrecen una comodidad aún 

mayor.

La amplia selección de bases permite 

utilizar esta silla en los más diversos 

entornos, desde el comedor o la ofi cina 

hasta el jardín. La variada gama de colores 

y tapizados ofrece muchas opciones para 

combinar sus componentes y adaptarlos a 

las diferentes necesidades.

 Eames Plastic Chair 
 Charles y Ray Eames ,  1950 

En 2015, Vitra adaptó la geometría y la 

altura del asiento de las Eames Plastic 

Chairs a las necesidades actuales y 

amplió la oferta de colores con seis 

nuevos tonos.

La Eames Plastic Armchair se complemen-

ta con la Eames Plastic Side Chair sin 

reposabrazos. 

 Eames Plastic Chair 
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Comedor o restaurante

Comer dentro o fuera de casa

Gracias a la nueva altura del asiento, las 

Eames Plastic Chairs son todavía más 

adecuadas para combinarlas con mesas 

de comedor contemporáneas. Tanto en el 

hogar como en restaurantes y cafeterías, 

las múltiples opciones de confi guración 

permiten encontrar la silla idónea para 

cualquier estilo de mobiliario o ambiente 

interior.

DAW DSW DAR DSR DAX DSX

 ∏  Base: madera en varios tonos de arce o fres-

no en color miel, acabado teñido o lacado. 

Refuerzos cruzados de acero en basic dark. 

(DAW = Dining Height Armchair Wood Base) 

Materiales DAW

 ∏  Base: base de alambre con refuerzos cruz-

ados, acabado cromado o con revestimiento 

en polvo. La versión con revestimiento al polvo 

es adecuada para su uso al aire libre. (DAR = 

Dining Height Armchair Rod Base)

Materiales DAR

 ∏  Base: base de cuatro patas de acero tubular, 

cromada o con revestimiento en polvo basic 

dark. La versión con revestimiento al polvo es 

adecuada para su uso al aire libre. (DAX = 

Dining Height Armchair X-Base)

Materiales DAX

 ∏  Base: madera en varios tonos de arce o fresno 

en color miel con acabado teñido y lacado; 

no apilable. Refuerzos cruzados de acero en 

basic dark. (DSW = Dining Height Side Chair 

Wood Base) 

Materiales DSW

 ∏  Base: base de cuatro patas de alambre de 

acero no apilable con refuerzos cruzados. La 

versión con revestimiento al polvo es adecu-

ada para su uso al aire libre. (DSR = Dining 

Height Side Chair Rod Base)

Materiales DSR

 ∏  Base: base de cuatro patas de acero tubular 

no apilable. La versión con revestimiento al 

polvo es adecuada para su uso al aire libre. 

(DSX = Dining Height Side Chair X-Base)

 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda a 

evitar la alteración de los colores por efecto 

de la radiación ultravioleta. Sin embargo, si la 

silla se expone a la luz del sol durante mucho 

tiempo, el color puede variar. Recomendamos 

una exposición limitada a la luz solar. 

Materiales DSX 
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Al aire libre

Al aire libre

Las versiones de la Eames Plastic Chair 

con carcasas de asiento sin acolchar y 

bases con revestimiento al polvo también 

son adecuadas para su uso en exteriores. 

Estas sillas no solo ponen una nota visual 

sorprendente en terrazas y balcones, sino 

que permiten disfrutar de su extraordina-

ria comodidad al aire libre.

DSR DAR DSX DAX

 ∏  Base: base de alambre con refuerzos cruz-

ados, acabado cromado o con revestimiento 

en polvo. La versión con revestimiento al polvo 

es adecuada para su uso al aire libre. (DAR = 

Dining Height Armchair Rod Base)

Materiales DAR

 ∏  Base: base de cuatro patas de acero tubular, 

cromada o con revestimiento en polvo basic 

dark. La versión con revestimiento al polvo es 

adecuada para su uso al aire libre. (DAX = 

Dining Height Armchair X-Base)

Materiales DAX

 ∏  Base: base de cuatro patas de alambre de 

acero no apilable con refuerzos cruzados. La 

versión con revestimiento al polvo es adecua-

da para su uso al aire libre. (DSR = Dining 

Height Side Chair Rod Base)

Materiales DSR

 ∏  Base: base de cuatro patas de acero 

tubular no apilable. La versión con reve-

stimiento al polvo es adecuada para su 

uso al aire libre. (DSX = Dining Height Side 

Chair X-Base)

 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda 

a evitar la alteración de los colores por 

efecto de la radiación ultravioleta. Sin 

embargo, si la silla se expone a la luz del 

sol durante mucho tiempo, el color puede 

variar. Recomendamos una exposición 

limitada a la luz solar. 

Materiales DSX
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Salón

Salón

La mecedora RAR (Rocking Armchair Rod 

Base) y la elegante DAL (Dining Armchair 

La Fonda Base) son piezas enormemente 

expresivas que dejan huella de su estilo 

en cualquier ambiente.

RAR DAL

 ∏  Base RAR: base con refuerzos cruzados, 

patines de madera de arce maciza. (RAR = 

Rocking Armchair Rod Base)

 ∏ Uso: aconsejado solamente para uso 

residencial.  

Materiales RAR

 ∏  Base: base La Fonda en aluminio pulido 

moldeado. (DAL = Dining Height Armchair 

La Fonda Base) 

Materiales DAL
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Estudio y ofi cina en casa

Estudio y ofi cina en casa

Las versiones PACC y PSCC presentan una 

base de altura ajustable y cinco radios 

sobre ruedas con funciones de giro y 

resorte. Las sillas resultan muy cómodas 

para ofi cinas donde el trabajo no obligue 

a permanecer mucho tiempo sentado.

PACC PSCC

 ∏  Base: base de cinco radios en aluminio pu-

lido moldeado, con ruedas dobles en color 

basic dark. (PACC = Pivot Armchair Cast 

Base on Castors) 

Materiales PACC

 ∏  Base: base de cinco radios en aluminio pu-

lido moldeado, con ruedas dobles en color 

basic dark. (PSCC = Pivot Side Chair Cast 

Base on Castors) 

Materiales PSCC
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Asiento multifuncional

Asiento multifuncional

Como solución fl exible para auditorios, 

salas de conferencias y prensa,  salones 

de actos y espacios similares, las Eames 

Plastic Chairs han demostrado su efi cacia 

durante décadas: los modelos DSS y 

DSS-N pueden apilarse, y DSS también 

se puede unir formando hileras.

DSS en hilera con elementos de unión  Carro de apilado

 ∏  Base: base de acero tubular, cromada, DSS 

con soportes de unión. (DSS = Dining Height 

Side Chair Stacking Base)

 ∏ Apilable: Versión sin acolchado; pueden 

apilarse hasta 8 sillas en el suelo o sobre 

un carro apilador. Versión con asiento y 

acolchada: pueden apilarse hasta 5 sillas en 

el suelo, hasta 6 sillas en un carro apilador. 

Materiales DSS

 ∏  Base: base de acero tubular, cromada, DSS-

N sin soportes de unión. (DSS-N = Dining 

Height Side Chair Stacking Base Non-Link)

 ∏ Apilable: Versión sin acolchado; pueden 

apilarse hasta 8 sillas en el suelo o sobre 

un carro apilador. Versión con asiento y 

acolchada: pueden apilarse hasta 5 sillas en 

el suelo, hasta 6 sillas en un carro apilador. 

Materiales DSS-N

DSS-N
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Carro de apilado

El práctico carro de apilado facilita el montaje y almacena-

miento de las sillas destinadas a un uso temporal.

Elementos de unión

Los elementos de unión conectan las sillas entre sí para 

mantenerlas en su sitio.

Números de fi la y asiento

Los modelos DSS y DSS-N pueden llevar una placa que 

indique el número de fi la y de asiento.
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Eames Plastic Chair sobre travesaño

Eames Plastic Side Chair sobre travesaño

Zonas de espera

Travesaños de distintas longitudes para 

las Eames Plastic Chairs, con capacidad 

desde dos a cinco carcasas de asiento. 

Gracias a la robustez de las carcasas y la 

construcción indestructible de la base, 

estas confi guraciones son idóneas para 

todo tipo de zonas de espera, incluso las 

sometidas a un uso intensivo.

Materiales de la Eames Plastic Chair sobre 

travesaño

 ∏  Mesa: material de núcleo macizo de color 

negro (560 x 430 mm).

 ∏ Base: travesaño con dos patas en distintas 

longitudes para acomodar de 2 a 5 carcasas 

o mesas. Travesaño en T: recubierto de epoxi 

en color basic dark, patas de aluminio bril-

lante. Equipada con deslizadores de plástico 

para moqueta o con deslizadores antidesli-

zantes de fi eltro para suelos duros. 

Eames Plastic Armchair sobre travesaño
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Telas de tapicería

Para el cuidado de la tapicería, pase la aspiradora con 

frecuencia utilizando el accesorio para tapicerías para eliminar 

el polvo y las pelusas. Las manchas recientes se suelen quitar 

limpiándolas inmediatamente con un paño o esponja absorben-

te que no desprenda pelusas. Para no dejar marcas, empiece 

limpiando desde el borde de la mancha hacia el centro.

Para que no queden residuos minerales en los tejidos oscuros 

cuando se sequen, le recomendamos que utilice agua destilada. 

Las manchas difíciles se pueden eliminar cepillándolas con 

cuidado con un cepillo suave (por ejemplo, un cepillo para 

ropa). Dependiendo del tipo de mancha puede ser necesario 

utilizar disolvente. En ese caso es imprescindible consultar a un 

profesional. No frote el tejido con fuerza en ningún caso. 

Consulte a un especialista antes de utilizar productos de 

limpieza con disolventes.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Plásticos

Los plásticos de Vitra son muy resistentes, con una elevada 

resistencia a la deformación y a la pérdida de color; también 

resisten a un gran número de sustancias químicas y otros 

productos. Además, el uso de aditivos especiales ayuda a evitar 

la alteración de los colores por efecto de la radiación ultraviole-

ta. Sin embargo, si la silla se expone a la luz del sol durante 

mucho tiempo, el color puede variar. Por este motivo recomenda-

mos una exposición limitada a la luz solar. Utilice un paño suave, 

no abrasivo, humedecido para limpiar las superfi cies de plástico 

y secarlas después con cuidado. Para eliminar las manchas 

recomendamos el uso de un producto de limpieza habitual. No 

utilice nunca productos de limpieza abrasivos tales como polvos 

o pastas ni limpiadores «universales» agresivos que contengan 

alcohol, ya que pueden dañar la superfi cie.

MATERIALES DE TAPIZADO

Hopsak

100 % poliamida | 550 g/m²

Hopsak es un expresivo tejido plano de 

poliamida. Los colores en dos tonos ofrecen 

multitud de posibilidades de diseño con 

combinaciones de gran contraste, brillantes 

matices o sutiles mezclas de hilos de trama y 

urdimbre. Hopsak es un tejido fuerte y resistente 

que puede utilizarse tanto en interiores 

privados como en espacios públicos. Está 

disponible en 28 colores.
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EAMES PLASTIC CHAIR - COLORES

En colaboración con la diseñadora holandesa Hella Jongerius, Vitra ha desarrollado una amplia paleta de colores para las carca-

sas de los asientos y las telas de acolchado, lo que permite hacer infi nitas combinaciones que se adaptan a cualquier interior.

Sugerencias de colores para el acolchadoColores de la carcasa

 69 

 verde prado/marfi l 

 70 

 verde prado/bosque 

 85 

 menta/marfi l 

 73 

 azul petróleo/pardo oscuro 

 81 

 azul glacial/marfi l 

 82 

 azul glacial/pardo oscuro 

 83 

 azul/marfi l 

 84 

 azul/pardo oscuro 

 74 

 azul oscuro/marfi l 

 72 

 amarillo/rojo amapola 

 88 

 coñac/marfi l 

 79 

 warmgrey/marfi l 

 04 

 blanco 

 23 

 gris glacial 

 21 

 océano 

 73 

 azul marino 

 94 

 gris musgo 

 30 

 crema 

 85 

 menta/marfi l 





    13 www.vitra.com/epc info@vitra.com | ES 2018

DAL RAR

PSCC & PACC

DSS & DSS-N Eames Plastic Chair sobre travesaño
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DIMENSIONES (medidas de acuerdo con EN 1335-1)

 DSR  DSW  DSX 

 DSS 

 DSS-N  PSCC 

 DAX 

 DAL 

 DAR  DAW 

 RAR  PACC 
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 Eames Plastic Side Chair sobre travesaño 

 Eames Plastic Armchair sobre travesaño 



 Hopsak  Ribete 

 04 

 blanco 

 01 

 basic dark 

 DAL, PACC , PSCC RAR  Hopsak  DSS, DSS-N 

SUPERFICIES Y COLORES  

 www.vitra.com/epc 

Art. n.º

Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en www.vitra.com. 

 BASES 

 01 

 cromado bril-

lante 

 02 

 arce dorado 

 01 

 cromado bril-

lante 

 01 

 cromado bril-

lante 

 30 

 basic dark 

revestimiento en 

polvo (liso) 

 03 

 aluminio pulido 

 09172704 

 02 

 arce dorado 

 95 

 arce oscuro 

 30 

 arce negro 

 65 

 fresno color miel 

 DSW, DAW 

 Hopsak 

 71 

 amarillo/verde 

lima 

 69 

 verde prado/

marfi l 

 70 

 verde prado/

bosque 

 87 

 marfi l/bosque 

 77 

 nero/bosque 

 85 

 menta/marfi l 

 86 

 menta/bosque 

 73 

 azul petróleo/

pardo oscuro 

 81 

 azul glacial/

marfi l 

 82 

 azul glacial/

pardo oscuro 

 83 

 azul/marfi l 

 84 

 azul/pardo 

oscuro 

 74 

 azul oscuro/

marfi l 

 75 

 azul oscuro/

pardo oscuro 

 05 

 gris oscuro 

 66 

 nero 

 78 

 nero/pardo 

oscuro 

 76 

 castaña/pardo 

oscuro 

 80 

 warmgrey/

pardo oscuro 

 62 

 rosso/pardo 

oscuro 

 96 

 rojo/coñac 

 63 

 rosso/rojo 

amapola 

 65 

 coral/rojo 

amapola 

 68 

 rosa/rojo 

amapola 

 67 

 rojo amapola/

marfi l 

 72 

 amarillo/rojo 

amapola 

 88 

 coñac/marfi l 

 79 

 warmgrey/marfi l 

 Carcasa del asiento 

 04 

 blanco 

 34 

 mostaza 

 93 

 classic green 

 23 

 gris glacial 

 21 

 océano 

 73 

 azul marino 

 94 

 gris musgo 

 35 

 basalt 

 01 

 basic dark 

 25 

 mauve gris 

 89 

 rojo de óxido 

 28 

 rojo clásico 

 03 

 rojo amapola 

 30 

 crema 
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Colores de la carcasa Sugerencias de colores para el acolchado

 71 

 amarillo/verde lima 

 77 

 nero/bosque 

 86 

 menta/bosque 

 75 

 azul oscuro/pardo oscuro 

 05 

 gris oscuro 

 66 

 nero 

 78 

 nero/pardo oscuro 

 76 

 castaña/pardo oscuro 

 80 

 warmgrey/pardo oscuro 

 62 

 rosso/pardo oscuro 

 96 

 rojo/coñac 

 63 

 rosso/rojo amapola 

 65 

 coral/rojo amapola 

 68 

 rosa/rojo amapola 

 67 

 rojo amapola/marfi l 

 34 

 mostaza 

 93 

 classic green 

 35 

 basalt 

 01 

 basic dark 

 25 

 mauve gris 

 89 

 rojo de óxido 

 28 

 rojo clásico 

 03 

 rojo amapola 

 69 

 verde prado/marfi l 

 70 

 verde prado/bosque 
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EAMES PLASTIC CHAIR – BASES

DAR & DSR 

DAW & DSW

DAX & DSX





La elegante carcasa de plástico de Tom 

Vac ofrece un confortable asiento no solo 

en interiores sino también al aire libre: 

aditivos especiales en la carcasa de 

polipropileno moldeado retrasan la 

alteración de los colores y el acabado 

con revestimiento al polvo de la base 

hace que la silla sea perfecta para el uso 

en la terraza o en el jardín. Como puede 

apilarse, resulta especialmente útil en 

aquellos lugares en los que se necesita 

disponer de un gran número de sillas.

 ∏ Carcasa del asiento: estructura ondulada 

de polipropileno teñido.

 ∏ Base: base apilable de cuatro patas de 

acero tubular, cromada o revestida en 

color plateado (RAL 9006). La versión con 

revestimiento en polvo es adecuada para 

su uso al aire libre. La base también está 

galvanizada. Con deslizadores de plástico 

para moqueta o de fieltro para suelos duros.

 ∏ Apilado: Tom Vac puede apilarse hasta una 

altura máxima de 5 sillas en el suelo.

 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda a 

Tom Vac 
Ron Arad, 1999

info@vitra.com | ES 2017

DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

Tom Vac
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evitar la alteración de los colores por efecto 

de la radiación ultravioleta. Sin embargo, 

si la silla se expone a la luz del sol durante 

mucho tiempo, el color puede variar. 

Recomendamos una exposición limitada a la 

luz solar.

www.vitra.com/tomvac



Superficies y colores

Art. N° 

Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com. 

Las patas de Tom Vac se ofrecen en una variante con revestimiento de polvo 

de color plata. Gracias a ello, la silla se presta también para exteriores. 

Asimismo aditivos especiales retrasan la descoloración de los colores de los 

asientos por efecto de la radiación solar.

www.vitra.com/tomvac

Carcasa del asiento

04

blanco

01

basic dark

Base

01

cromado bril-

lante

05

plateado claro 

revestimiento en polvo 

(liso)

info@vitra.com | ES 201709148404





    1info@vitra.com | ES 2018  www.vitra.com/pacifi cchair 

 El desarrollo de la Pacifi c Chair obedeció 

al principio de «rendimiento absoluto, 

diseño discreto», consiguiendo una 

armoniosa combinación de ambas 

características. Los componentes individu-

ales tienen una gran calidad y un diseño 

coherente que aporta a la Pacifi c Chair 

precisión y claridad expresiva. Su aspecto 

se defi ne en gran medida por el respaldo, 

que llega tan abajo que ningún elemento 

mecánico puede verse desde atrás, si 

exceptuamos la base. Con su silueta lineal 

de diseño discreto, la silla resulta ideal 

para cualquier interior contemporáneo. 

Aunque no lo parezca, la Pacifi c Chair 

ofrece todas las funciones necesarias para 

sentarse de forma ergonómica. El respaldo 

y los reposabrazos de altura regulable 

forman parte del perfi l vertical de esta 

silla. Se trata de una característica 

fundamental para el concepto global del 

diseño y permite que el usuario se siente 

de lado. El mecanismo sincronizado 

responde automáticamente al peso del 

usuario, y ofrece una sensación inmediata 

de comodidad. Gracias a los elementos de 

control ocultos en una posición intuitiva, los 

ajustes se realizan con mayor precisión de 

forma rápida y sencilla. El respaldo 

 ∏  Silla giratoria de ofi cina de conformidad 

con la norma EN 1335; reposabrazos de 

altura regulable o 3D con sello de aproba-

ción ergonómica.

 ∏ Mecanismo del asiento: mecanismo sincro-

nizado sensible al peso con ajuste automáti-

co por peso y ajuste manual de la resistencia 

del respaldo con cinco posiciones. El respal-

do puede bloquearse en la posición vertical. 

Incluye ajuste de la altura y la profundidad 

del asiento como características estándar. 

Bastidor de aluminio para el mecanismo del 

asiento, con tratamiento de chorro de arena 

o revestimiento al polvo en color deep black 

dependiendo del color del bastidor. Palanca 

de control en el mecanismo del asiento de 

poliamida en color deep black.

 ∏ Respaldo: respaldo acolchado. Seis alturas 

regulables. Respaldo acolchado de polia-

mida con relleno de espuma de poliuretano. 

 Pacifi c Chair 
 Edward Barber & Jay Osgerby ,  2016 
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Materiales

acolchado se ofrece en tres alturas 

distintas; los componentes tienen colores 

coordinados en versiones de tonos claros 

u oscuros, disponibles con reposabrazos 

funcionales a juego o elegantes soportes 

de aluminio para los brazos. 

Disponible en 3 alturas: baja (altura de 

conferencia), media y alta. Tapizado de 

cuero o de tela. Respaldo alto equipado con 

reposabrazos de altura ajustable tapizado 

de cuero. 

 ∏ Asiento: relleno de espuma de poliuretano. 

Soporte del asiento de poliamida (deep 

black). Tapizado del asiento en piel o tejido.

 ∏ Reposabrazos: reposabrazos con altura 

regulable o reposabrazos 3D regulables en 

altura, anchura y profundidad. Fundas de los 

reposabrazos y accionamiento de poliami-

da a juego con el color del bastidor (deep 

black o soft grey). Con suaves almohadillas 

de poliuretano (en deep black o dark grey, 

dependiendo del color del bastidor). Tam-

bién disponible con reposabrazos fi jos de 

aluminio fundido para salas de conferencias, 

pulido o con revestimiento al polvo (deep 

black) dependiendo del color del bastidor y 

almohadillas de piel opcionales. Soportes de 

los reposabrazos en aluminio fundido pulido 

o con revestimiento al polvo (deep black) 

dependiendo del color del bastidor elegido.

 ∏ Base: base de estrella de cinco puntas en 

fundición de aluminio con acabado pulido 

o con revestimiento al polvo (deep black), 

o bien en poliamida (deep black) y ruedas 

dobles (Ø 60 mm).



    2 info@vitra.com | ES 2018  www.vitra.com/pacifi cchair 

DISTINTOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN

La Pacifi c Chair posee una morfología discreta gracias a la claridad de su lenguaje formal pero, a pesar de 

ello, tiene una línea inconfundible. El respaldo, muy alargado hacia abajo, oculta los elementos mecánicos, y 

los reposabrazos integrados en el respaldo reducen el número de componentes visibles. Esto garantiza una 

imagen sobria y discreta. 

Pacifi c Chair con respaldo acolchado bajo

Zonas mixtas y de conferencias

Este modelo posee una estética sumamente discreta. Es ideal para espacios de reuniones y conferencias y para zonas mixtas, donde ofrece un gran 

confort a usuarios provisionales. 
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Los componentes, realizados en materiales de gran calidad, se pueden adquirir en varios colores a juego. Esto permite utilizar 

muchas sillas distintas sin que el espacio transmita una sensación de caos. La Pacifi c Chair se integra de manera perfectamente 

natural en los más diversos proyectos de arquitectura y diseño de espacios de ofi cina contemporáneos.

Pacifi c Chair con respaldo acolchado de altura media

Puestos de trabajo

El respaldo de altura media garantiza un cómodo soporte de la espalda, incluso cuando el usuario permanece sentado durante 

mucho tiempo, sin perder por ello su claridad estructural. El respaldo se prolonga hacia abajo de manera que los componentes 

mecánicos resultan invisibles desde atrás. En ofi cinas grandes, esta característica proporciona una imagen de conjunto limpia y 

ordenada. 
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DISTINTOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Pacifi c Chair con respaldo acolchado alto y reposacabezas

Executive Offi  ce

El respaldo alto y el cojín cervical regulable proporcionan un soporte adicional para la zona de la nuca. Desde un punto de vista 

formal, esta versión combina su sobriedad con una imagen representativa, por lo que resulta ideal para las empresas que se 

caracterizan por una estructura transparente y una cultura moderna y avanzada.
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FUNCIONES

Las personas tenemos la necesidad natural de movernos, incluso mientras estamos sentados. Por eso, lo ideal sería que la 

silla de ofi cina no solo ofreciera libertad de movimientos, sino también una posición dinámica de asiento. Para lograr este 

objetivo la silla debe estar correctamente confi gurada.

Altura del 

asiento

Fuerza de 

apoyo del 

respaldo

Regulación 

de altura de 

reposabrazo

Profundidad 

del asiento

Regulación de 

la altura del 

respaldo

Bloqueo 

del respaldo 

(erguido)
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SOBRIEDAD FORMAL 

Con el bastidor de color claro, la expresión de la Pacifi c Chair es ligera y acogedora.

Con el bastidor de color oscuro, ofrece el aspecto de una silla juvenil y moderna.
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 Edward Barber y Jay Osgerby estudiaron 

juntos arquitectura en el Royal College of 

Art de Londres. Desde aquella época 

trabajan como equipo en el punto de 

convergencia entre la arquitectura y el 

diseño industrial y de mobiliario. 

 Edward Barber  & Jay Osgerby

Con la combinación de colores «mix», la Pacifi c Chair tiene un aire de elegancia clásica.
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Laser

100 % poliéster Trevira CS | 520 gr/m²

Laser es un tejido robusto y sorprendente con una estructura trenzada 

característica. La variada gama de colores ofrece una amplia selección; 

los colores duotonos enfatizan la estructura de la trama. Práctica y fácil 

de cuidar, así como duradera y resistente a la abrasión, Laser también es 

ideal para entornos de ofi cina. 

Está disponible en 35 colores.

MATERIAL DE LA TAPICERÍA

 Laser 

 Laser 

 17 

 azul glacial/marfi l 

 13 

 stonegrey 

 23 

 amarillo/

verde lima 

 25 

 gris claro/

verde lima 

 55 

 verde prado 

 09 

 verde 

 26 

 menta/

verde lima 

 27 

 menta/bosque 

 56 

 azul turquesa 

 29 

 azúl petróleo/

pardo oscuro 

 28 

 gris claro/

bosque 

 22 

 azul oscuro/

bosque 

 18 

 azul oscuro/

marfi l 

 51 

 azúl glacial 

 20 

 azúl glacial/

pardo oscuro 

 19 

 azul/pardo 

oscuro 

 57 

 azul oscuro 

 21 

 azul oscuro/

pardo oscuro 

 03 

 gris oscuro 

 04 

 negro 

 37 

 nero/pardo 

oscuro 

 50 

 pardo negruzco 

 36 

 nero/coñac 

 06 

 rojo oscuro 

 35 

 rosso/pardo 

oscuro 

 01 

 rojo 

 33 

 castaña/rojo 

amapola 

 32 

 rosso/rojo 

amapola 

 53 

 rojo amapola 

 31 

 rosa/rojo 

amapola 

 30 

 gris claro/ 

rojo amapola 

 24 

 amarillo/rojo 

amapola 

 05 

 warmgrey 

 16 

 warmgrey/marfi l 

 10 

 marfi l 
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Plano

100 % poliéster | 265 g/m²

Plano es un resistente tejido liso de textura plana y uniforme. La amplia 

paleta de “duotonos” incorpora nuevos y delicados colores de aspecto 

lavado con múltiples matices relativamente neutros, muchos de los 

cuales combinan perfectamente con la gama de colores de Hopsak. 

Gracias a su resistencia y durabilidad, Plano es también una opción 

ideal para el mobiliario de ofi cina. 

Disponible en 39 colores.

 Plano 

 Plano 

 05 

 blanco crema/

gris sierra 

 18 

 gris claro/

gris sierra 

 39 

 amarillo/

verde pastel 

 68 

 aguacate 

 34 

 verde prado/

bosque 

 61 

 verde clásico/

coñac 

 41 

 verde clásico/

bosque 

 17 

 bosque/

gris sierra 

 40 

 coconut/bosque 

 52 

 menta/bosque 

 43 

 petróleo/nero 

 12 

 gris claro/

azul glacial 

 81 

 azul/coconut 

 13 

 nero/azul glacial 

 86 

 azul oscuro/

marrón 

 87 

 nero/blanco 

crema 

 19 

 gris sierra 

 74 

 gris sierra/nero 

 69 

 gris oscuro 

 62 

 gris oscuro/nero 

 73 

 nero/coconut 

 66 

 nero 

 54 

 marrón 

 75 

 castaño/nero 

 11 

 castaña/coñac 

 67 

 coñac 

 98 

 rojo oscuro/nero 

 97 

 rojo/coconut 

 72 

 rojo amapola 

 07 

 naranja 

 96 

 rojo/coñac 

 63 

 rojo/rojo amapola 

 84 

 rojo amapola/

champán 

 15 

 rosa/gris sierra 

 16 

 rojo oscuro/

azul glacial 

 80 

 coff ee 

 99 

 coñac/pergamino 

 20 

 tobacco/

blanco crema 

 03 

 pergamino/

blanco crema 
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Volo

85 % lana virgen, 15 % poliamida |435 gr/m²

Volo se desarrolló originalmente para el proyecto Prouvé-

RAW. Con su elegante y delicado ligamento, Volo ha 

obtenido una acogida tan extraordinaria que se ha incluido 

en la colección de Vitra como tejido estándar. Con una 

proporción de lana del 85 %, tiene un tacto muy agradable 

y es una tela mixta, adecuada tanto  para los hogares 

como para la ofi cina o los espacios públicos. 

Disponible en 17 colores.

Twill

70 % lana virgen, 30 % poliamida 

| 325 g/m²

El alto porcentaje de fi bras naturales confi ere a Twill cualidades 

táctiles muy agradables y un aspecto elegante y atractivo. Twill es 

extremedamente duradero y ofrece una excelente resistencia a la 

abrasión (mín. 100.000 ciclos Martindale, DIN EN ISO 12947-2). 

Disponible en 18 colores.

MATERIAL DE LA TAPICERÍA

 Volo 

 04 

 limón 

 06 

 verde cesped 

 07 

 verde helecho 

 08 

 verde-gris 

 56 

 azul turquesa 

 51 

 azúl glacial 

 10 

 indigo 

 11 

 azul noche 

 14 

 gris hierro 

 15 

 gris ceniza 

 02 

 gris oscuro 

 16 

 negro 

 13 

 pardo oscuro 

 69 

 castaña 

 77 

 ladrillo 

 12 

 rojo 

 05 

 amarillo maiz 

 Twill 

 08 

 perla 

 09 

 gris jade 

 01 

 gris claro 

 10 

 azul glacial 

 16 

 aguacate 

 15 

 verde 

 17 

 gris verde 

 03 

 gris azulado 

 04 

 azul tinta 

 06 

 gris oscuro 

 07 

 negro 

 05 

 marrón 

 11 

 coconut 

 12 

 rojo oscuro 

 02 

 coñac 

 14 

 ladrillo 

 13 

 rojo claro 

 18 

 amarillo maiz 
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Piel Premium

Grosor 1,1-1,3 mm, cuero semianilina

El piel Premium es un piel vacuno relativamente suave con una 

fl or plana y fi no brillo superior. Está teñido y ligeramente 

pigmentado. El piel semianilina es muy suave al tacto, como el 

que se utiliza en los guantes.

El piel Premium está disponible en 22 colores.

Piel

Grosor 1,1-1,3 mm, resistente piel de vacuno

La piel de calidad estándar utilizada por Vitra es una piel 

de vacuno resistente, teñida, pigmentada y estampada 

con un patrón fl or uniforme. Resistente y fácil de cuidar, 

también es adecuada para entornos de ofi cina. 

Piel es disponible en 8 colores.

 Almohadillado para reposabrazos fi jo / reposacabezas para respaldo acolchado alto  Piel Premium 

 72 

 nieve 

 64 

 cemento 

 65 

 granito 

 60 

 azúl ahumado 

 59 

 jade 

 58 

 caqui 

 61 

 gris umbra 

 67 

 asfalto 

 66 

 nero 

 77 

 marrón 

 68 

 chocolate 

 87 

 ciruela 

 69 

 castaña 

 93 

 brandy 

 22 

 red stone 

 97 

 coñac 

 74 

 oliva 

 75 

 camello 

 62 

 ocre 

 63 

 almendra 

 71 

 arena 

 73 

 barro 

 Piel 

 72 

 nieve 

 71 

 arena 

 69 

 castaña 

 68 

 chocolate 

 21 

 dimgrey 

 67 

 asfalto 

 66 

 nero 

 70 

 rojo 
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Tress

 8% polyamida, 19% poliéster, 73% lana virgen 

| 310 gr/m²

 Tress es un tejido plano con un alegre aspecto que se deriva del 

contraste entre su estructura regular y la mezcla natural de colores. La 

combinación de hilos con diversos tonos genera un aspecto armonioso 

pero vibrante. Gracias a su alto contenido de lana, Tress es un material 

duradero, fácil de cuidar y con una estética muy hogareña.

Tress está disponible en 22 colores. 

 Colgador 

 12 

 negro oscuro 

 53 

 soft grey 

 Reposabrazos 

 12 

 negro oscuro 

 53 

 soft grey 

 03 

 aluminio pulido 

 12 

 negro oscuro 

revestimiento en 

polvo (liso) 

 Base 

 03 

 aluminio pulido 

 12 

 negro oscuro 

 12 

 negro oscuro 

revestimiento en 

polvo (liso) 

 Tress 

 01 

 mezcla de gris 

claro 

 06 

 mezcla de gris 

glacial 

 10 

 mezcla de piedra 

 11 

 mezcla de gris 

azulado 

 13 

 mezcla de azul 

turquesa 

 12 

 mezcla de azul 

acero 

 19 

 mezcla de azul 

 18 

 mezcla de azul 

cobalto 

 20 

 mezcla de gris 

ceniza 

 21 

 mezcla de 

antracita 

 22 

 mezcla de negro 

 17 

 mezcla de 

ciruela 

 16 

 mezcla de mora 

 08 

 mezcla de 

berenjena 

 09 

 mezcla de 

marrón 

 15 

 mezcla de 

castaña 

 14 

 mezcla de 

brandy 

 05 

 mezcla de rosa 

palo 

 07 

 mezcla de 

esmeralda 

 03 

 mezcla de 

camello 

 02 

 mezcla de 

papiro 

 04 

 mezcla de 

amarillo maiz 
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

  Pacifi c Chair con respaldo tapizado bajo y 

reposabrazos 3D 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado bajo y 

reposabrazos fi jos 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado bajo y 

reposabrazos regulables en altura 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado de 

media altura  y reposabrazos 3D 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado alto y 

reposabrazos 3D 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado alto y 

reposabrazos fi jos 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado de media 

altura y reposabrazos regulables en altura 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado de 

media altura y reposabrazos fi jos 

 Pacifi c Chair con respaldo tapizado alto y 

reposabrazos regulables en altura 
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 Pacifi c Chair con respaldo acolchado bajo, 

reposabrazos fi jos y base de cuatro radios 

 Pacifi c Chair con respaldo acolchado medio, 

reposabrazos fi jos y base de cuatro radios 

 Pacifi c Chair con respaldo acolchado alto, 

reposabrazos fi jos y base de cuatro radios 

 Pacifi c Chair con respaldo acolchado bajo, 

sin reposabrazos 

 Pacifi c Chair con respaldo acolchado medio, 

sin reposabrazos 

 Pacifi c Chair con respaldo acolchado alto, 

sin reposabrazos 





 Charles y Ray Eames crearon la Folding 

Screen en el periodo en que experimenta-

ron con la madera laminada moldeada. 

La mampara no solo es un práctico 

separador de ambientes sino también un 

elegante objeto escultórico. Seis piezas 

de madera laminada unidas entre sí 

 ∏  Material: contrachapado moldeado; chapa 

de fresno o nogal.  

 Folding Screen 
 Charles & Ray Eames ,  1946 

 Folding Screen 
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Materialesmediante tiras de tejido trenzado forman 

una mampara ondulada que puede 

colocarse en diferentes posiciones. La 

mampara puede plegarse con fi nes de 

almacenamiento. 

Dimensiones

ca. 1350/1850 approx. 53¼”/ 72¾”

17
2

0
 6

7¾
”

 Folding Screen ,  6 segmentos 

Superfi cies y colores

Art. N° 
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 Laminado 

 64 
 Fresno natural 

 45 
 nogal teñido en 

color negro 



El diseñador e ingeniero Jean Prouvé 

desarrolló la EM Table en la década de 

1950 para su proyecto «Maison Tropica-

le». Siguiendo los criterios de la «estética 

de la necesidad», incluso los detalles más 

pequeños de esta mesa vienen deter-

minados por su estructura. Las patas 

inclinadas se conectan mediante una 

barra transversal que hace patentes las 

fuerzas estructurales y el flujo de tensio-

nes, lo que normalmente solo se ve en las 

obras de ingeniería.

La mesa EM Table está disponible con 

tableros de madera maciza, de resistente 

laminado HPL o, en el caso de los 

tableros de 2000 o 2400 mm de longitud, 

de chapa de madera.

Los tableros de madera maciza de roble 

o nogal confieren a esta mesa un aura de 

elegancia y placer con sus atractivas 

cualidades táctiles.

El aspecto estético de la EM Table de 

Jean Prouvé cumple los requisitos 

estructurales. La versión con un resistente 

tablero de HPL tiene una base con un 

acabado texturizado y revestimiento al 

polvo en los mismos colores que el 

bastidor de la silla Standard SP, lo que 

las convierte en compañeras ideales. 

Estas piezas de mobiliario pueden 

utilizarse para crear distintos ambientes 

con colores y formas que no son muy 

habituales en oficinas y salas de reunio-

nes.

 ∏ Tableros de madera maciza: 34 mm de gro-

sor con tratamiento al aceite; roble natural, 

roble ahumado o nogal americano.

 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 

tubular, revestimiento en polvo (textura 

fina) Opciones de color a juego con la silla 

Standard SP.

 ∏ Tablero de HPL: 34 mm de grosor; superficie 

y cantos laminados a alta presión.

 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 

tubular, revestimiento al polvo (textura fina) 

Opciones de color a juego con la silla 

Standard SP.

EM Table 
Jean Prouvé, 1950

EM Table
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2000 78¾” 

660 26” 

1800 70¾” 

EM Table

Dimensiones

 ∏ Tableros de contrachapado: 34 mm de 

grosor; roble natural u oscuro, barnizado 

protector con efecto de madera natural.

 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 

tubular, revestimiento en polvo (textura 

fina) Opciones de color a juego con la silla 

Standard SP.

Siguiendo ciertos criterios estructurales, la 

estética de la EM Table de Jean Prouvé 

ilustra el juego de fuerzas y tensiones de 

su construcción. En la versión con un 

resistente tablero de contrachapado de 

roble claro u oscuro, disponible en 

tamaños de 2000 o 2400 mm de largo, la 

mesa es adecuada para zonas de 

reunión, comedores, restaurantes y otros 

espacios públicos o semipúblicos.



Superficies y colores

Art. N° 

Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com. www.vitra.com/emtable
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EM Table

Tablero de mesa de 
madera maciza

70
madera de roble 

natural barnizado

75
madera de nogal 

Americano barni-

zado

90
roble ahumado 

tratado con aceite

Tablero de mesa 
contrachapado

10
roble natural, con 

barniz protector

04
roble oscuro, con 

barniz protector

Tablero de mesa 
en HPL

67
asfalto

49
marfil

Base EM Table

12
negro oscuro 

revestimiento en 

polvo (liso)

40
chocolate reves-

timiento en polvo 

(liso)

80
coffee revestimiento 

en polvo (liso)

06
japanese red 

revestimiento en 

polvo (liso)

88
ecru revestimiento 

en polvo (liso)

Base EM Table (HPL)

91
menta revestimiento 

en polvo (texturi-

zado)

35
basalt revestimiento 

en polvo (texturi-

zado)

12
negro oscuro reves-

timiento en polvo 

(texturizado)

40
chocolate reves-

timiento en polvo 

(texturizado)

80
coffee revestimiento 

en polvo (texturi-

zado)

06
japanese red reves-

timiento en polvo 

(texturizado)

88
ecru revestimiento 

en polvo (texturi-

zado)





 Belleville es el nombre de un animado 

barrio de París en el que se encuentra el 

estudio de los diseñadores Ronan y 

Erwan Bouroullec. Las referencias 

visuales de la Belleville Chair pueden 

encontrarse en los muebles clásicos de 

los restaurantes franceses y en el alegre 

ambiente de este rincón parisino. La 

familiar forma de la silla -incluso en un 

contexto contemporáneo- podría darse 

por descontado al principio, pero 

también nos trae una sensación de 

misterio y perplejidad ya que el material, 

la estructura y la fabricación de la silla 

solo pueden verse cuando se observan 

con detenimiento.

La Belleville Chair es una silla de plástico 

técnicamente sofi sticada que consta de 

dos componentes: un bastidor estructural 

y una carcasa de asiento. Trazando las 

líneas caligráfi cas de las patas y el 

respaldo, el fi no bastidor negro sirve de 

apoyo a una fi na estructura que se 

 ∏  Asiento, base y bastidor: poliamida mol-

deada por inyección. Apilable hasta 6 sillas. 

 Belleville Chair 
 Ronan & Erwan Bouroullec ,  2015 

 Belleville Chair 
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 Belleville Chair Plastic 

 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada 

moldeada, barnizado protector con efecto 

de madera natural.

 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 

inyección. Apilable hasta 6 sillas. 

 Belleville Chair Wood 

 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada mol-

deada, espuma de poliuretano, revestimiento 

textil.

 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 

inyección. No apilable. 

 Belleville Chair Fabric 

 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada mol-

deada, espuma de poliuretano, revestimiento 

de cuero.

 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 

inyección. No apilable. 

 Belleville Chair Leather 

transforma de una ancha superfi cie de 

asiento en un estrecho respaldo. Este tipo 

de estructura abre nuevas perspectivas 

para la materialidad de la silla, ya que la 

superfi cie de la carcasa de asiento es la 

característica que defi ne la identidad de 

la Belleville Chair: disponible en polipro-

pileno de colores, chapa de madera 

moldeada o con una funda de cuero o 

tela, la percepción de la Belleville Chair 

se transforma de una silla de plástico en 

una silla de madera y en una silla 

tapizada: e incluso en un sillón con 

brazos inclinados hacia delante. 

A juego con las mesas Belleville Tables, la 

silla Belleville Chair y el sillón Belleville 

Armchair forman un grupo unifi cado 

aunque diverso: una familia híbrida de 

muebles cuyas formas y materiales se 

coordinan armoniosamente. Así, las sillas 

y mesas, en menor o mayor número, 

pueden combinarse atractivamente en 

locales de restaurantes o en modernas 

galerías y hogares con estilo. 

Las sillas Belleville Chair y Armchair con 

carcasa de plástico también son 

adecuadas para su uso en exteriores. 

DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
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 Carcasa del asiento 
Plastic 

 30 

 crema 

 94 

 gris musgo 

 83 

 azúl mar 

 35 

 basalt 

 12 

 negro oscuro 

 Carcasa del asiento 
Wood 

 10 

 roble natural, con 

barniz protector 

 04 

 roble oscuro, con 

barniz protector 

 68 

 fresno negro 

 Carcasa del asiento Fabric, Twill 

 01 

 gris claro 

 03 

 gris azulado 

 04 

 azúl tinta 

 02 

 coñac 

 05 

 marrón 

 06 

 gris oscuro 

 07 

 negro 

 Base 

 12 

 negro oscuro 

 Belleville Chair  Belleville Armchair 

m
a

x
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x
. 

6

 Carcasa del asiento Leather 

 72 

 nieve 

 73 

 barro 

 64 

 cemento 

 65 

 granito 

 63 

 almendra 

 62 

 ocre 

 75 

 camello 

 71 

 arena 

 97 

 coñac 

 22 

 red stone 

 93 

 brandy 

 87 

 ciruela 

 74 

 oliva 

 58 

 caqui 

 59 

 jade 

 60 

 azúl ahumado 

 69 

 castaña 

 77 

 marrón 

 68 

 chocolate 

 61 

 gris umbra 

 67 

 asfalto 

 66 

 nero 



 Dado su parecido con una tabla de surf, 

la mesa de centro elíptica ETR (Elliptical 

Table Rod Base) recibió enseguida el 

sobrenombre de «surfboard table». Con 

sus dos bases cromadas y el tablero 

laminado en blanco o en negro, el diseño 

de esta mesa recupera un tema común en 

 ∏  Tablero: núcleo de contrachapado, superfi -

cie laminada a alta presión.

 ∏ Base: cable de acero cromado o revestida. 

 Elliptical Table ETR 
 Charles & Ray Eames ,  1951 

 Elliptical Table ETR 

info@vitra.com | ES 2016

Materiales



la obra de Charles y Ray Eames: el tubo 

de acero soldado para conseguir una 

estructura rígida. 

Dimensiones

2267 89¼”

74
6

  2
9¼

”

2267 89¼”

927 36½”

2
5

5
 1

0
”

746 29¼”

 Elliptical Table ETR 

Superfi cies y colores
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 Tablero de mesa 

 12 

 blanco (liso) 

 30 

 negro (liso) 

 Base 

 01 

 cromado bril-

lante 

 30 

 basic dark 

revestimiento en 

polvo (liso) 



 Los productos diseñados por Hella 

Jongerius muestran una forma propia de 

fusionar la artesanía y la industria, la alta 

y la baja tecnología, lo tradicional y lo 

moderno, características que resultan 

aún más evidentes en el East River Chair: 

con su aspecto inconfundible y una 

informal combinación de materiales tan 

diversos como la madera, el metal, el 

cuero y el tejido, este pequeño sillón lleva 

claramente la fi rma de la diseñadora 

holandesa.

Los colores de la East River Chair se han 

combinado con sumo cuidado. El sillón 

presenta aspectos muy diferentes según 

las combinaciones de color, desde la 

discreción y el sosiego hasta la alegría y 

la luminosidad. La elección de colores y 

materiales no obedece a razones 

 ∏  Carcasa de asiento: plástico laminado.

 ∏ Acolchado: espuma de poliuretano con 

tapizado de tejido.

 ∏ Base: patas de roble natural con refuerzos 

cruzados de acero con revestimiento de 

polvo en color marfi l o patas de roble oscuro 

con refuerzos revestidos en color café.

 ∏ Tapizado: piel o tejido de primera calidad 

(Laser, Hopsak, Plano) en distintas combina-

ciones de colores coordinados. 

 East River Chair 
 Hella Jongerius ,  2014 

 East River Chair 
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puramente estéticas: el práctico tapizado 

de piel protege los reposabrazos del 

desgaste y la suciedad, mientras que el 

espeso relleno del cojín del asiento, que 

llega hasta el respaldo, proporciona un 

cómodo soporte lumbar. Gracias a la 

práctica asa de la parte posterior del 

respaldo, este sillón compacto se presta 

a diferentes aplicaciones.

En 2013, Hella Jongerius y Vitra colabora-

ron en el diseño de una silla para la Sala 

Norte de Delegados en la sede de la 

ONU en Nueva York. El desarrollo de la 

East River Chair se basa en este diseño. 

DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
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530 20¾” 560 22”

710 28”
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 East River Chair 
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 09165404 

 Combinación clara 01 

 82 

 Plano - gris/

stone 

 71 

 Hopsak - ama-

rillo/verde lima 

 17 

 azúl glacial/

marfi l 

 71 

 Piel Premium - 

arena 

 Combinación en rojo 02 

 77 

 Plano - ladrillo 

 72 

 amarillo/rojo 

amapola 

 30 

 Laser - gris 

claro/ rojo 

amapola 

 71 

 Piel Premium - 

arena 

 Combinación en azul 05 

 66 

 Plano - nero 

 84 

 azul/pardo 

oscuro 

 20 

 azúl glacial/

pardo oscuro 

 67 

 Piel Premium - 

asfalto 

 Combinación en verde 04 

 69 

 Plano - gris 

oscuro 

 70 

 verde prado/

marfi l 

 28 

 gris claro/

bosque 

 67 

 Piel Premium - 

asfalto 

 Pies 

 10 

 roble natural, 

con barniz 

protector 

 04 

 roble oscuro, 

con barniz pro-

tector 
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