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INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte sorgeix a partir del confinament mundial ocasionat per el virus Sars-Cov19 del passat març 
del 2020.  

Va ser en aquells moments d’aïllament forçat quan t’adones que tot ésser humà precisa d’un espai de 
qualitat i que ofereixi un bon grau d’intimitat per tal de dur a terme les seves activitats quotidianes: tant 
laborals com de lleure, tant en conjunt com individuals. A conseqüència d’aquesta necessitat i la incertesa 
de conèixer la durada de la pandèmia mundial que estava succeint, va néixer la idea de realitzar una 
reforma en la distribució del meu habitatge per tal d’optimitzar l’espai i diferenciar, per exemple, l’espai de 
treball del de descans i lleure. 

Tot i que el projecte està enfocat a la meva llar, durant el procés em tractaré com un client que em 
contracta, a qui li faré tots els canvis necessaris i adaptaré tots els espais per a que el confort augmenti el 
màxim possible. Degut a que els habitatges de ciutat solen ser petits, s’haurà de mesurar bé cada espai i 
calcular cada superfície o volum necessari per tal de deixar el màxim espai buit possible i garantir així la 
millora de la condició d’habitatge. 
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I.  MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
MD.1 OBJECTE  
L’objectiu del projecte és el canvi d’ús i condicionament dels espais per a una millor habitabilitat de 
l’interior de l’habitatge, adequant amb criteris de disseny biofílics adaptat al programa de 
necessitats de la propietat, formada per a dos inquilins que hauran de conviure durant mesos 
confinats, així com garantir la qualitat de vida davant de l'augment de l'obligació de teletreballar a causa 
de l'efecte del SARSCOV19 en l'últim any 

MD.2 AGENTS  
Els agents d’aquest projecte són els següents: 
Com a promotor, el fill del propietari Pau Izquierdo Sánchez-Fortún 
Com a projectista, Pau Izquierdo Sánchez-Fortún 
Com a Constructor, Jordi González Fonseca 
Com a director de l’obra, Pau Izquierdo Sánchez-Fortún 
Com a director de l’execució de l’obra, Jordi González Fonseca 
Com a propietari, Adolf Izquierdo Borrás 
 
MD.3 ESTAT ACTUAL  
Edifici de finals dels anys 80, de maó cara vista color taronja i 3 plantes d’altura. L’interior de l’edifici se 
separa en dues escales, esquerra i dreta, i el pis on es desenvoluparà el projecte és a l’àtic de l’escala 
esquerra. 

 

 

Figura 1. Alçat de l’edifici. (En vermell, l’habitatge on s’actuarà) 

 

La planta baixa té una llum entre forjats de 4m d’alçada mentre que entre les plantes pis tenen una llum 
de 2.85m. 
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L’estructura es resol amb pilars situats en crugies inferiors a 5.50m de distància, mentre que en planta àtic 
es canvia un dels pòrtics per una paret de càrrega. L'estructura de la coberta es resol amb envanets de 
sobre mort suportats en el darrer forjat de l'edifici. 

 

Figura 2. Isomètric de l’edifici (En vermell, l’habitatge on s’actuarà) 

L'accés a l'habitatge des de l'espai comú de l'escala es troba en el centre de l'habitatge. 
A través d'un distribuïdor comunicat amb un passadís des d'on s'accedeix a l'esquerra a les estances 
situades a sud: menjador cuina i habitació 1, i a la dreta a les estances a nord: Habitació 4, habitació 3 i 
habitació 2. Els 2 banys es situen un a cada extrem del passadís.  
A l'habitatge trobem dos tipus de paviment diferent, de pedra natural al menjador i al rebedor i de rajola 
blanca setinada a la resta d'estances. 

En aquesta intervenció, només s’actuarà en el menjador, el passadís i les habitacions H1, H2 i H3.

 

Figura 3. Distribució general de l’habitatge 
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La geometria del menjador és irregular, l'accés és més estret i s'enxampla cap a la façana. A la zona amb 
més amplitud hi trobem una llar de foc. La finestra del menjador té l'ampit a 1,50 m i de costat a costat 
de la façana. La porta del menjador queda enfrontada a la cuina. La paret està pintada en color blanc 
trencat, mentre que la xemeneia destaca per un color gris terrós més intens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista isomètrica del mobiliari del menjador 

L’habitació 1, també molt lluminosa, disposa de molt mobiliari amb capacitat d’emmagatzematge. Conté 
2 armaris, un d’ells encastat, una coixinera i tot el canapè de sota el matalàs, de 1.9x1.35m. L’armari 
encastat és blanc, mentre que el de fusta és amb acabat de roure. Al costat del llit hi ha un mirall de 
3x2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista isomètrica del mobiliari de la habitació 1 
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Figura 6. Vista de l’armari de l’habitació 1  

L’habitació 2, és l’única que té un finestral de 1.3x2.2m per sortir al balcó, ubicat a cara nord. Està repleta 
de mobiliari d’emmagatzematge que es divideix en dues parts; La part del dormitori, feta amb acabat de 
fusta d’Auró, que inclou un armari en cantonera, un individual i un pont entre ambdós, i un altre moble, 
que compleix la funció d’estudi, amb acabat de roure. La paret està pintada de color groc clar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista isomètrica del mobiliari de l’habitació 2 
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Figura 8. Vista del mobiliari de l’habitació 2 

L’habitació número 3, només pensada com a dormitori, inclou un llit de matrimoni, una prestatgeria i un 
armari. Al sostre, té un ventilador. Les parets són de color blanc i una d’elles està empaperada. En aquesta 
habitació hi ha una balconera que mesura 1.30x2.20m. 

 

Figura 9. Vista isomètrica del mobiliari de l’habitació 3 
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Figura 10. Vista del mobiliari de l’habitació 3 

 
 
Actualment l'habitatge es troba en bones condicions però es pretén una intervenció per actualitzar els 
acabats i racionalitzar els usos.  
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MD.4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 
MD.4.1 Dades urbanístiques  
 
El pis on es realitzaran les obres s’ubica a l’Avinguda de les Garrigues, 75, escala esquerra, 3r 1a, en el barri 
de La Bordeta, al municipi de Lleida, Lleida, 25001 

 
Figura 11. Situació de l’habitatge 
 
 

 
Figura 12. Emplaçament de l’habitatge 
 
L’edifici es troba en sòl urbà, a la zona d’eixample de la ciutat, en una zona qualificada com a R3b(Eixample 
semi-intensiu), on s’adequaran les obres a la normativa vigent segons POUM. 
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Figura 13. Normativa aplicable a la parcel·la de l’habitatge 
 
MD.4.2 Programa de necessitats 
 
L’EDIFICI. Habitatge ubicat en un àtic a cara sud amb una lleugera inclinació cap a l’est, permet que arribi 
la insolació des de la sortida fins a la posta del sol 

Tot i malgrat ser un edifici entre mitgeres no té cap veí de la seva altura i per lo tant la paret mitgera no 
queda protegida tant a l’hivern de les possibles pèrdues de calor com a l’estiu de la sobreexposició de la 
radiació solar. 

L'habitatge està obert a ambdues façanes, garantint la ventilació i refrigeració nocturna durant els mesos 
més calorosos de l'any  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Orientació solar de l’habitatge 
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L’INMOBLE.   

Menjador: 

Espai d’ús comú, molt deteriorat pel pas de diferents inquilins al llarg de 10 anys. Les actuacions 
necessaries són el pintat de l'estança i la reparació o substitució d'algun element del mobiliari. 
 Té aire condicionat. 

Passadís/Rebedor: 

Té aire condicionat però la ubicació d’aquest no és òptima i no funciona per refrigerar les diferents 
habitacions. Malgrat el rebedor / passadís es troba en el centre de l'habitatge sense il·luminació directa 
de l'exterior, però no es tracta d'un espai fosc sinó ben il·luminat gracies a la llum que arriba des de les 
diferents estances amb les que comunica. 
 
Habitació 1:  

Es tracta d'una habitació amb un problema de control tèrmic durant els mesos més calorosos de l'any, ja 
que arriba a temperatures molt elevades sense que el sistema d'aire condicionat aconsegueixi regular la 
temperatura en aquesta estança. 
Els motius detectats pels quals no es pot regular la temperatura en aquesta habitació són: 
 

A l’estiu es pot posar a 50ºC. La mala col·locació de l’aire condicionat del passadís fa que inclús amb un 
ventilador col·locat al passadís per recollir l’aire fred del aire condicionat la habitació no es refrigeri. A més 
el volum dels armaris impedeixen el pas de l’aire, per lo que dificulta el pas d’aquest mentre es du a terme 
la ventilació creuada per refrigerar el pis durant la nit, fent que ho pateixin les habitacions 1 i 2.  

Habitació 2: 

Es tracta d'una estança que no s'ha renovat al llarg dels anys i que ha anat acumulant adaptacions sense 
visió de conjunt de l'espai ni de l'estètica. Cal fer una renovació completa del mobiliari, tenint en compte 
la necessitat de continuar amb un volum d'emmagatzematge similar a l'actual. Es seguiran estratègies de 
racionalització i reorganització del mobiliari. 

Habitació 3: 

Habitació actual del propietari. Està en bones condicions però durant aquesta remodelació s’hi farà un 
canvi d’ús que s’adeqüi a les noves necessitats. Degut a l’imminent confinament serà necessari un espai 
íntim per a cada inquilí. En aquest cas, se substituirà l’habitació per un estudi per a l’inquilí 2. 
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DISTRIBUCIÓ. En aquest pis vivien 4 persones, una per cada habitació. Passat el temps, van acabar vivint 
només dues, no cònjuges, pels quals dos habitacions es van quedar buides. Les habitacions ocupades son 
la Habitació número 2 i la número 3, mentre que la resta s’utilitzen com a estudis. La disposició es aquesta.  

 

Figura 15. Zonificació i distribució actual de l’habitatge 

 

Les zones blaves, de l’inquilí 1 

Les zones vermelles, de l’inquilí 2 
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PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ 

En la proposta que es presenta un dels eixos motivadors és el d'unificar els espais d'ús de cada ocupant per 
millorar la funcionalitat i els recorreguts d'ús de l'habitatge compartit. Com es pot veure, cada inquilí té les 
pertinences allunyades entre si. La primera proposta de canvi sorgeix de la idea de unificar els espais per a 
que cada inquilí tingui a disposició les seves pertinences. Es divideix el pis en 3 zones. Diürna o comú, privat 
del Inquilí 1 i privat de l’inquilí 2.De manera, que el resultat després de les obres serà el següent.  

 

Figura 16. Zonificació projectada de l’edifici 

 

Les zones blaves, de l’inquilí 1 

Les zones vermelles, de l’inquilí 2 

Cada zona disposarà d’un bany complet.  

INSTAL.LACIONS. Degut a les temperatures de l’estiu, és necessari que cada inquilí tingui una zona de 
descans climatitzada pels dies de major assolellament climàtic. Durant les hores de més sol, és necessària 
la utilització de aire condicionat. Per la nit, un ventilador per forçar la circulació de l’aire exterior pot ser 
suficient degut a la bona ventilació creuada de l’habitatge.  

Per a la realització de les obres s’han tingut en compte diversos factors que poden ser crucials per a la 
millora de qualitat de vida dins l’edifici.  
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MD.4.3 Solució adoptada 
 
-Es canviarà el terra per parquet sintètic a les habitacions. 

-Es climatitzaran les habitacions amb bomba de calor. 

-En habitació 1 hi haurà una prestatgeria que substituirà l’armari. Es remourà el llit de matrimoni per 
introduir-lo en l’habitació 4. En el seu lloc, hi haurà un sofà. La coixinera també desapareixerà. No s’aïllarà 
la paret entre mitgera degut a que es vol conservar el mirall. L’estil escollit serà l’industrial i els colors que 
predominaran seran la fusta i el negre. (figura 17) 

Figura 17. Representació gràfica de l’estudi (Habitació 1) 
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En habitació 2 desapareixerà tot el mobiliari completament. Es regruixarà la paret mitgera per aïllar 
tèrmicament per l’interior. Es regruixarà la paret mitgera amb l’habitació 3 acústicament per a separar les 
zones de inquilí 1 i inquilí 2 amb més força. Es farà tot el mobiliari amb cartró guix, els quals contindrà dos 
tauletes de nit encastades a la paret i un armari que ocuparà tota l’altura per evitar futures acumulacions 
de pols. Per últim, s’hi col·locarà el llit de l’habitació 3. Es col·locarà un fals sostre per a cobrir les 
instal·lacions de fred. 

L’estil escollit serà un mix entre contemporani i nòrdic.  

 

Figura 18. Representació gràfica de l’habitació principal (habitació 2). Vista a paret aïllada 

 

 

 

Figura 19. Representació gràfica de l’habitació principal (habitació 2). Vista a balcó 
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Figura 20. Representació gràfica de l’habitació principal (habitació 2). Vista a accés 

 

 

 

 

Figura 21. Representació gràfica de l’habitació principal (habitació 2). Vista a sostre 
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En habitació 3, es traslladarà l’aire condicionat del passadís. Es remourà la prestatgeria i el llit però es 
conservarà l’armari. Es reutilitzarà l’escriptori que hi havia en habitació 2. Es col·locarà el llit individual que 
hi havia en habitació 2 a mode de sofà. 

 

Figura 22. Vista isomètrica de la proposta del mobiliari de l’habitació 3 

El menjador passarà per una ma de pintura amb 2 colors, remarcant la xemeneia. Es repararà el mobiliari i 
es col·locaran cortines. 

En el rebedor es remouran els punts de llum actuals i es canviaran per unes tires led perimetrals per imitar 
la llum diürna. Es col·locarà un fals sostre per el pas de instal·lacions que inclourà dos ulls de bou. 
S’eliminarà la pintura “artística” de l’accés a l’habitatge i es pintarà de 2 colors. 
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MD.4.4 Fases d’execució 

El projecte es realitzarà en diferents fases.  

Fase 1. Habitació 2 

 

Figura 23. Fase 1 

Fase 2. Habitació 3 

 

Figura 24. Fase 2 

Fase 3. Habitació 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fase 3 
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Fases 4 I 5. Rebedor I Menjador 

 Rebedor: Fals sostre i capa de pintura 

 Menjador: Capa de pintura 
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MD.4.5 Diagrama de Gantt 
 



PROCÉS ESTIMAT FEBRER
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DESMUNTATGE 6
NETEJA 2
COMPRA MATERIAL 4 1
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INSTAL·LACIÓ DE MONTANTS 2 8 8 3 3
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 8 1 2 2
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 6
PERFILAT DE CARTRÓ-GUIX 2 6 3 4 2
TALL DE PERFILS METÀL·LICS 2 2 2 6
INSTAL·LACIÓ DE MOTLLURES 7
PORTES DE L'ARMARI 5
CALAIXOS DE L'ARMARI 3 2
ENVERNISSAR 3 2
ENGUIXAT
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SOLDAR
TRASLLAT MOBILIARI 3
PARQUET 4 4 4
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC.1Enderrocs 
 
Es farà una obertura de 10x10cm al mur de càrrega que separa passadís de habitacions 2, 3 i 4 per fer-hi 
passar una beina amb instal·lacions. Es farà una altra obertura de les mateixes dimensions al la façana 
posterior. 

 

Figura 29. Situació en planta de la beina 
 
MC.2 Sistema estructural 
 
 
El sistema estructural de l’edifici varia segons cada planta. En les plantes pis es tracta d’una estructura a 
base de pilars separats entre ells no més de 5.5m de distància, amb voladís a façana principal i posterior, 
mentre que en planta àtic(on ens trobem) se substitueix un pòrtic per una paret de càrrega. 
 
 
MC.3 Sistema de compartimentació 
 
Es tracta d’un habitatge de proporcions rectangulars, de 8x13m on es distribueixen les habitacions a través 
d’un nucli principal, el passadís, que dóna circulació per tot l’habitatge. Els paraments verticals estan 
enguixats en tot el pis, a excepció de cambres humides, enrajolades amb rajola de gran format blanca, 
mentre que el passadís i el menjador tenen un acabat de d’estucat tipus “gotelé”. 
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MC.4 Sistema evolvent   
 
Degut al mal aïllament tèrmic i acústic, en H2 es col·locarà aïllament tèrmic (0,036 W/MK) a la paret entre 
mitgera de 8cm (4+4) i panell acústic (R: 1,65 m2K/W ) de 4cm a la paret mitgera de H2 i H3, revestint-la 
amb cartró guix. 
En habitació 1 es descartarà posar aïllament tèrmic degut a que hi ha un mirall de grans dimensions que 
obstaculitza la instal·lació i la propietat prefereix conservar-lo. 
 

 
 
Figura 30. Situació d’aïllaments. 
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MC.5 Sistema d’acabats  
 
Els terres de H1, H2 i H3 tindran un acabat amb sòl laminat resistent, de fàcil col·locació, senzill 
manteniment i còmode de netejar. Ús en ambients de trànsit mitjà com salons i dormitoris. Amb certificació 
de fusta procedent de boscos gestionats de manera sostenible. 
 
Model: Sòl laminat Kirton. 
Gruix: 8 mm. 
Resistència: AC 4.Clase 32. 
Color: Marró. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Sòl laminat de fusta artificial Kirton 
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H1. 
Les parets aniran pintades de blanc, excepte la paret de l’escriptori, de color crema. 
L’armari encastat anirà empaperat en línies blanques i marrons, colors similars als del terra. 
L’estructura de ferro anirà pintada de negre i les prestatgeries es faran amb OSB ben polida i envernissada. 
 
 

  
Figura 32. Placa de OSB   Figura 33. Accés a l’estudi 

 
Figura 34. Alçat de l’estudi (h1) 
 
H2. 
Les parets aniran pintades de blanc, excepte la que conté motllures, que anirà pintada de color blau cel. 
El armari encastat tindrà portes de fusta de pi natural.  
Hi haurà un fals sostre per envellir que cobrirà les instal·lacions de climatització 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Accés Habitació principal (h2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Alçat habitació principal 
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H3. 
Les parets aniran pintades de blanc. Es deixarà la paret empaperada tal i com es troba actualment. 

 
Figura 37. Alçat segon estudi (habitació 3) 
 
Rebedor. Parets pintades de gris clar 
 
Menjador: Parets pintades de salmó clar i xemeneia de color gris 

 
Figura 38. Accés menjador 

 
Figura 39. Alçat menjador 
 
MC.6 Sistema d’instal·lacions  
 
ELECTRICITAT.  
H1.  Es posaran 3 ulls de bou al sostre 
 Es col·locarà un aire condicionat 
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H2.  Es posarà una tira Led al cel ras 
 Es posarà una tira Led al tocador d’encesa tàctil 
 Es posarà una tira Led a la tauleta de nit d’encesa tàctil 
 Es desplaçarà el ventilador de sostre de H1 a H2 
 Es posarà un aire condicionat 
 Es posaran 2 endolls a la tauleta de nit 
 Es posaran 2 endolls al tocador 
 

 
Figura 40. Distribució de lluminària a l’habitació principal  
 
 
H3. Es desplaçarà el aire condicionat del passadís/rebedor a H3 
 Es desplaçarà el ventilador de H3 a H4 
 
 
 
Rebedor.  

Es posarà una tira led perimetral a tot el sostre 
 Es posaran 2 ulls de bou al cel ras 
 

 
Figura 41. Distribució de lluminària al rebedor 
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Figura 42. Resum de cablejat de nova instal·lació 
 
Menjador.  

No s’aplica 
 
SANEJAMENT.  

No s’aplica 
 
AIGUA. 

Es faran conductes de evacuació d’aigua pels 2 aires condicionats. El A/C de H2 anirà al desguàs ja 
existent per el A/C del rebedor. El A/C de H1 anirà al desguàs de la cuina. 

 
CALEFACCIÓ. 

No s’aplica 
 
REFRIGERACIÓ. 
 Es posarà un sistema de climatització 2x1 amb cablejat de 5 fils.  
 La unitat exterior anirà al balcó. 
 Les unitats interiors aniran a H1 i H2 respectivament. 
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MJ. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE NORMATIVA 

 
MJ.1 Compliment del CTE  
 
MJ.2 Compliment de DB-SE (Seguretat Estructural)  
No és aplicable al document realitzat 
 
MJ.2.1 Definició dels elements  
No és aplicable al document realitzat 
 
 
MJ.2.2 Accions considerades  
No és aplicable al document realitzat 
 
MJ.2.3 Condicions de càlcul   
Donat que la beina és inferior a 100cm², el càlcul es desprecia  
  
MJ.3 Compliment de DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi)  
 
Reduirà a límits acceptables del risc de que els usuaris pateixin danys derivats a un incendi d’origen, 
accidental com a conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús, i manteniment. 
 
MJ.3.1 Propagació Interior (SI 1)  

 
Figura 43. Taula 1.2 del document del CTE-SI1 
 
Segons CTE, la protecció a parets, sostres i portes serà de EI60 com a mínim. 
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MJ.3.2 Propagació Exterior (SI 2)  
No és aplicable al CTE 
 
MJ.3.3 Evacuació d’ocupants (SI 3)  

 

 
Com que el pis és de 90m² útils i hi viuen 2 persones, compleix perfectament els requisits. 
 

 

 
 
El nombre de sortides segons CTE haurà de ser de 1, degut a que és un pis de propietat privada. La sortida 
es trobarà a menys de 11m en el cas més desfavorable interior, i a menys de 16m en el cas més desfavorable 
exterior. 

 

 
Figura 44. Taula 2.1 del document del CTE-SI3 
 
Les portes de l’habitatge mesuren 85cm, 0.85>2/200=0.01m, menys l’accés principal que és de 90cm. 
 
MJ.3.4 Instal·lacions de protecció contra incendis (SI 4)  
No és aplicable al CTE 
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MJ.3.5 Intervenció de bombers (SI 5) 

 
Figura 45. Apartat 1.1 del document del CTE-SI5 
 
 
Donat que es tracta d’un habitatge que dóna a façana principal i aquesta està ubicada al carrer Av de les 
Garrigues, 75, compleix les exigències mínimes. 
 
MJ.3.6 Resistència al foc de l’estructura (SI 6) 
No és aplicable al projecte 
 
MJ.4 Compliment de DB-SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat)  
 

Reduirà a límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats durant l’ús previst 
de l’edifici com a conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment 
així com en facilitar l’accés y la utilització no discriminatòria, independentment i segura dels 
mateixos a les persones amb discapacitat.  

 

 

 
 

 
 
Figura 46. Taules 1.1 i 1.2 del document del CTE-DB-SUA 
 
Segons CTE, el nou terra a col·locar serà de classe 1, amb una resistència al lliscament de 15 a 35 Rd 
 
 
MJ.4.1 Seguretat front al risc de caigudes (SUA 1)   
No és aplicable al CTE 
 
MJ.4.2 Seguretat front al risc d’impacte o atrapament (SUA 2)  
No és aplicable al CTE 
 
MJ.4.3 Seguretat front al risc d’empresonament (SUA 3)  
No és aplicable al CTE 
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MJ.4.4 Seguretat front al risc d’il·luminació inadequada (SUA 4) 

Figura 47. Relació de lluminositat i distància Figura 46. Càlcul de luminàncies  
 

 
 
Es compleix favorablement en el passadís, ja que col·loquem una tira de led a ambdós costats de 
150lumens/m, sumant un total de 300lumens/m. Segons el càlcul anterior, dóna com a resultat una 
il·luminació de 134.78 lx. 
 

 
Figura 48. Resultat del càlcul 
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MJ.4.9 Accessibilitat (SUA 9) 
 
Es complirà el mínim acceptable per a que una persona amb discapacitat física pugui desplaçar-se per 
l’interior de l’habitatge. 

 
Figura 49. Accessibilitat 
 
MJ.5 Compliment de DB-HS (Habitabilitat Salubritat)  

Reduirà a límits acceptables el risc de que els usuaris, dintre de l’edifici i en condicions normals 
d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc de que l’edifici es deteriori i de que 
deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques 
del projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
 
MJ.5.1 Protecció front humitats (HS 1) 
 
El grau d'impermeabilitat mínim exigit als murs que estan en contacte amb el terreny enfront de la 
penetració d'l'aigua de el terreny i de les escorrenties s'obté en la taula 2.1 en funció de la presència d'aigua 
i de el coeficient de permeabilitat de el terreny. 

 
Figura 50. Taula 2.1 del document del CTE-HS1 
 
MJ.5.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2) 
No és aplicable al CTE 
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MJ.5.3 Qualitat del aire interior (HS 3)  
 

 
Figura 51. Taula 2.1 del document del CTE-HS3 
 
MJ.5.4 Subministrament d’aigua (HS 4) 
No és aplicable al CTE 
 
MJ.5.5 Evacuació d’aigües (HS 5) 
No és aplicable al CTE 
 
 
MJ.6 Compliment de DB-HE (Estalvi d’energia)  

 
Figura 52. Zones climàtiques 
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Figura 53. Zones pluviomètriques 
 
MJ.6.1 Limitació del consum energètic (HE 0) 
Es limitarà a límits sostenibles el consum energètic. 
El consum d’energia primària no renovable dels espais continguts en l’interior de l’envolvent tèrmic de 
l’edifici no superarà el valor límit de 65 segons taula 3.1  
 

 
Figura 54. Taula 3.1.a del document del CTE-HE 
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Figura 55. Taula 3.1.b del document del CTE-HE 
 
 
 
MJ.6.2 Condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) 
 

La transmitància tèrmica de cada element no superarà el límit de la taula 3.1.1.a-HE1 

 
Figura 56. Taula 3.1.1.a del document del CTE-HE 

 
Serà d’aplicació únicament als elements de l’evolvent tèrmica: que es substitueixi, incorporin o modifiquin 
substancialment que veuen modificades les seves condicions interiors o exteriors com a resultat de la 
intervenció, quan aquestes suposin un increment de les necessitats energètiques de l’edifici. 
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Figura 57. Taula 3.1.1.b del document del CTE-HE 
 
El coeficient global de transmissió de calor a traves de l’envolvent tèrmica (K) de l’edifici no superarà el 
valor límit obtingut a la taula 3.1.1.b HE1 del CTE. 
 
 

 
Figura 58. Taula 1 del document del CTE-HE 
 
MJ.6.3 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (HE 2)  
 
Es col·locarà un sistema de climatització 2x1 amb una capacitat de 6000 frigories (3000x3000) que donarà 
servei a 2 habitacions de 12.00 i 10.40m² 
 
125fr/m2 x 22.40m2 = 2800fr 
 
MJ.6.4 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 
No és aplicable al projecte 
 
 
MJ.6.5 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS (HE 4) 
No és aplicable al projecte 
 
 
MJ.7 Compliment de DB-HR (Protecció front al soroll) 
No és aplicable al projecte 
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MM. MEMÒRIA DE MATERIALS  
 
 
MM.1 Paviments 
 
Estat actual 
 

 
 
Estat reformat  
 

 
Figures 59, 60. Comparació de paviments 
 
En tot l’habitatge trobem 2 tipus de paviment. En la zona d’entrada/distribució i el menjador hi ha peces 
de terratzo en format 60x40x4cm de colors terrosos. La resta de cambres estan revestides per rajola 
ceràmica esmaltada en blanc. Durant la intervenció, es deixaran les zones de terratzo. En les zones on el 
paviment és ceràmic, es canviarà per fusta laminada artificial amb llistons de 20cm de gruix amb tons 
similars al del terratzo. En aquesta actuació només es canviarà en les habitacions que es modifiquen. 
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MM.2 Fals sostre 

 

Es col·locarà un cel ras que cobreixi tota 
la H2 longitudinalment, que es 
prolongarà pel passadís, generant un 
espai cobert de connexió pel pas 
d’instal·lacions des del balcó fins a H1. 
En H2 es farà un cel ras esbiaixat 
purament estètic.  
El cel ras es farà a partir de muntants i 
canals i es recobrirà amb plaques de 
2x1m de cartró ploma.  

 
Figura 61. Cel ras. 
 
 
MM.3 Envans interiors 
 
La divisòria de H2 a H3 es regruixarà amb muntants de 4cm d’ample, assolint així el gruix desitjat.  
Ambdues parets acabaran recobertes amb cartró ploma. 
 
MM.4 Obra 

 
H2 
 
L’armari es farà a partir de plaques de cartró guix 
damunt de muntants, els quals donaran un 
ample uniforme de 6cm (1+4+1cm). 
En total, es distribuirà fent que es pugui penjar la 
roba en els 6 armaris compresos entre 60cm i 
255cm, deixant com a calaixos la part inferior. 
Els 3 armaris superiors portaran un sistema de 
penjador abatible. 
D’aquesta manera es pretén optimitzar al màxim 
l’espai. 
 
L’acabat de l’armari serà amb pintura blanca 
setinada, mentre que les portes seran de fusta 
de pi natural.  
 
 

 

 

 

Figura 62. Armari empotrat 
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La tauleta de nit es realitzarà fent un 
forat al nou mur de 9cm de gruix i 
traient una caixa de 
0.10x0.40x0.40m, fent un total de 
0.20m de profunditat, on s’hi 
guardaran totes les instal·lacions 
pertinents.  

El tocador es realitzarà fent una 
forma de L amb un gruix de 
6cm(1+4+1) i que sobresortirà un 
màxim de 30cm. 

 

Ambdós estructures es faran amb 
muntants i canals de cartró ploma, 
recobertes amb aquest material, d’1 
cm de gruix. 

 

Figura 63. Tall de secció habitació principal  
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Tauleta de nit. 

 

Figura 64. Detall d’instal·lació d’il·luminació, endolls i interruptors de tauleta de nit (habitació principal) 

 

Figura 65. Axonometria de la tauleta. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 64 . Envellidor escollit. Bticino vitrificat de color negre.
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Tocador. 

 

 

Figura 66. Detall d’instal·lació d’il·luminació, endolls i interruptors de tocador (habitació principal)  
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H1 
 
La prestatgeria i escriptori de H1 es 
farà a partir de perfils metàl·lics de 
30x30x2mm, tots pintats amb color 
negre, on recolzaran fustes OSB ben 
polides i envernissades. L’escriptori 
tindrà unes dimensions de 
2.20x0.75x0.80m, mentre que la 
prestatgeria serà de 
1.00x0.33x2.25m més un mòdul 
flotant de 0.80x0.33x0.70, més un 
mòdul sota l’escriptori de les 
proporcions d’aquest últim. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 67. Axonomètric de l’escriptori de l’estudi 
 
 
Croquis del tall de la fusta 

 

 
Figura 68. Croquis de la fusta OSB per tallar 
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Figura 69. Distribució de la prestatgeria i la taula d’estudi que formen el conjunt de l’escriptori  
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MMS. MEMÒRIA DE MILLORES I SOSTENIBILITAT 
 
 
MMS.1 Envolvent exterior/interior: Façana i aïllament interior 
 
La paret mitjanera es regruixarà a partir de pòrtics fets amb muntants de cartró ploma per donar la 
profunditat de 8cm d’aïllament tèrmic.  
 
 
MMS.1.1 Transmitància tèrmica de la envolvent  
 
PARET MITJANERA: 

 
Figura 70. Croquis de secció de millora tèrmica del mur mitjaner 
 
U= 1/Rt (W/m2·K) 
Rt= Rsi+Rt (1)+ Rt (2)…… Rt (n)+Rse 
Rt= e / λ 
e= espessor de la capa (m) 
λ=conductivitat tèrmica del material 
Rsi = Resistència Tèrmica Superficial Interior (segons norma per zona climàtica) 
Rse = Resistència Tèrmica Superficial Exterior (segons norma per zona climàtica) 
 
 
Mur entre mitgera:  
        e    λ 
Làmina d’acer     2mm   50.20 W/MK 
Cambra d’aire    10mm   0.024 W/MK 
Aïllant tèrmic tipus   80mm   0.040 W/MK 
Maó ceràmic foradat   150mm   0.60 W/MK 
Aïllament tèrmic llana de roca  80mm   0,036 W/MK 
Cartró guix    10mm   0.65 W/MK 
 
Estiu: T.Ext = 35º T.Int = 26º 
 
Rt= RSi+Σ(Rt)+RSe 
5.0743= 0.13+4.9043+0.04 
 
U=1/5.0743 
U=0.197072 
La paret mitjanera actual té un coeficient (u) proper a 2.19. Per lo tant, la millora de la paret mitjanera serà 
de  1100%. 
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MN. COMPLIMENT D’ALTRA NORMATIVA APLICABLE 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción 
del presente proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción" 

 

 

-Llei 38/1999, de 5 de novembre (LOE) Llei d’Ordenació de l’Edificació 

Modificacions: 

-Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

-Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

-Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

-Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 

-Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

-Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 

-RD 314/2006 , de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació (CTE) 

Es justifica el compliment del Código Técnico de la Edificación (CTE) a través d’aquelles seccions dels 
diferents Documents Bàsics (DB) que incideixin directament en el disseny, concretament: 

SI (Seguretat en cas d’incendi): 

SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat): 

El terra serà antilliscant en tot el seu espai, sent de parquet flotant 

HS (Salubritat): 

-Qualitat de l’aire interior: S’assegurarà l’intercanvi d’aire amb l’exterior de manera mecànica forçada per 
mitjà de conductes de ventilació. 

-Recollida i evacuació de residus: segons plànol 

-DB HR protecció contra el soroll 

-DB HE estalvi energètic 

-DB SE-AE Seguretat estructural-Accions en l’edificació 

-Norma de Construcció Sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) Real Decret 997/2002, de 27 de 
setembre, del ministeri de Foment ACER DB SE-A Seguretat estructural – Acer 

-Fusta DB SE-M Seguretat estructural – Fusta 

-DB HS Salubritat (capítols HS-4 HS-5) 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, 
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro 
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro 
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de 
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que 
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa 
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 



aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o 
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper 
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base 
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a 
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o 
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans prefabricats  

1.1.1 Plaques de guix i escaiola  
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  



Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura 
= 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de 
prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb 
facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, 
Guixos i Escaioles. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la 
partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que 
rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no 
seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata 
suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els 
cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de 
penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col·locació de les guies.  
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre 
l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver 
reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició 
d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb 
una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin 
amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de 
l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport 
les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es 
col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les 
particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix 
màxim de 2 mm.  
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior 
amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es 
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge 
es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena 
mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de 
les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part 
proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 
  
1.1.2 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 



UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix 
encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un 
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, 
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils 
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La 
fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, 
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de 
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant 
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb 
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta 
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i 
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de 
suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de 
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que 
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de 
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant 
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos 
panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es 
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb 
un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. 
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec 
de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot 
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  

2 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 



  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les 
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de 
penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 



La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i 
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser 
de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar 
buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt 
perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada 
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm 
distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o 
sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el 
doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. 
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els 
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb 
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel 
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, 
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. 
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà 
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 



Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada 
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran 
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els 
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels 
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació 
de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les 
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de 
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes 
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals 
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol 
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà 
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del 
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona 
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 



  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres 
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes 
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, 
desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  



Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 
92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 



Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en 
moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera 
s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un 
ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran 
sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les 
condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un 
cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport 
amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de 
material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera 
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb 
cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que 
comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de 
tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada 
i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en 
altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en 
punts alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 



Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 
Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra 
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els 
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de 
fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de 
separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, 
canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes 
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment 
en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el 
retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les 
connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris 
subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de 
quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen 
la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una 
beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del 
model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els 
elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el 
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal 
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris 
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de 
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, 
(posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les 
boques de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 



Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les 
connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer 
amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha 
de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. 
L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones 
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81. 
Reixes i difusors: 



R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
2.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el 
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 
seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades 
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe 
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar 
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb 
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure 
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal 
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 



Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar 
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls 
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar 
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells 
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per 
tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat 
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha 
de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, 
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els 
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser 
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar 
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: 
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les 
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les 
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les 
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa 
del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada 
peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans 
de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que 
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 
suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la 
seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany 
de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 



respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
3 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 



  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa 
general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 



El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la 
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb 
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 
col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C 
sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha 
de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 



Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia 
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha 
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 



encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 



Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 



instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o 
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 
amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament 
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats 
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-
K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant 
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  



Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 
 
 
 
___________________, ____ de _________________ del 20___  
 
 
Arquitecte collegiat: 
 
 
 
 
 
 
Signatura 



B

B

B

B

P

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

DR

DR

ZE

ZE

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

R

R

R

R

E

E

R

R

R

R

R

R

R

R

R

B

B

R

R

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

ZE

ZE

ZE

ZE

ZE

ZE

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

AB

AB

ZE

R

R

DM

DM

Proposta de projecte executiu de
reforma d'obres menors per a
l'adequació d'un habitatge amb criteris
de disseny biofílics adaptat al programa
de necessitats de la propietat

Títol del projecte: Ubicació:
Av Garrigues, 75 3r 1a

Propietari:
Adolf Izquierdo Borrás

Plànol:

Arquitecte tècnic:
Pau izquierdo Sánchez-Fortún

Escala:

Data:
NOVEMBRE 2021
Nº Plànol:

Situació 1/20000

U.1

N



Proposta de projecte executiu de
reforma d'obres menors per a
l'adequació d'un habitatge amb criteris
de disseny biofílics adaptat al programa
de necessitats de la propietat

Títol del projecte: Ubicació:
Av Garrigues, 75 3r 1a

Propietari:
Adolf Izquierdo Borrás

Plànol:

Arquitecte tècnic:
Pau izquierdo Sánchez-Fortún

Escala:

Data:
NOVEMBRE 2021
Nº Plànol:

Emplaçament 1/2000

U.2

Avinguda de les Garrigues

Carrer Sicoris

Av
in

gu
da

 la
 C

an
ad

ie
ns

e

Ca
rr

er
 d

el
 C

am
pa

m
en

t

LL-11

N



HABITACIÓ 1 HABITACIÓ 2 

HABITACIÓ 3 

HABITACIÓ 4 MENJADOR

CUINA

REBEDOR

TERRATZO

RAJOLA CERÀMICA BLANCA

(Existent)

(Existent)

RAJOLA DE GRES EXTERIOR
(Existent)

Proposta de projecte executiu de
reforma d'obres menors per a
l'adequació d'un habitatge amb criteris
de disseny biofílics adaptat al programa
de necessitats de la propietat

Títol del projecte: Ubicació:
Av Garrigues, 75 3r 1a

Propietari:
Adolf Izquierdo Borrás

Plànol:

Arquitecte tècnic:
Pau izquierdo Sánchez-Fortún

Escala:

Data:
NOVEMBRE 2021
Nº Plànol:

Estat actual, distribució i
mobiliari

1/50

A.1

0 25 50 100 200 400cm
N



FUSTA LAMINADA

TRERRATZO

RAJOLA CERÀMICA BLANCA

(Existent)

(Existent)

RAJOLA DE GRES EXTERIOR
(Existent)

2.50

Proposta de projecte executiu de
reforma d'obres menors per a
l'adequació d'un habitatge amb criteris
de disseny biofílics adaptat al programa
de necessitats de la propietat

Títol del projecte: Ubicació:
Av Garrigues, 75 3r 1a

Propietari:
Adolf Izquierdo Borrás

Plànol:

Arquitecte tècnic:
Pau izquierdo Sánchez-Fortún

Escala:

Data:
NOVEMBRE 2021
Nº Plànol:

Estat reformat: distribució,
mobiliari i ús

1/50

A.2

0 25 50 100 200 400cm
N



ESTUDI 1 HABITACIÓ PRINCIPAL

ESTUDI 2

HABITACIÓ 2MENJADOR

CUINA

REBEDOR

2.68

4.00

4.70
0.90

2.49 4.00

2.60 2.70

2.29

2.61

3.30

4.001.90

4.14

2.48

1.63

6.76

2.46

1.15

1.14

1.06
3.49

0.30
0.23

1.000.602.06

1.76

1.52

Proposta de projecte executiu de
reforma d'obres menors per a
l'adequació d'un habitatge amb criteris
de disseny biofílics adaptat al programa
de necessitats de la propietat

Títol del projecte: Ubicació:
Av Garrigues, 75 3r 1a

Propietari:
Adolf Izquierdo Borrás

Plànol:

Arquitecte tècnic:
Pau izquierdo Sánchez-Fortún

Escala:

Data:
NOVEMBRE 2021
Nº Plànol:

Estat reformat: Amidaments i
superfícies

1/50

A.3

0 25 50 100 200 400cm
N

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS

Menjador 19.64m²
Estudi 1 12.00m²

Habitació principal 10.40m²

Estudi 2 9.16m²

Rebedor 8.20m²

TOTAL 59.4m² de superfície d'actuació
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Obres bordeta 2020

AMIDAMENTS Pàg.:08/11/21 1Data:

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 80 mm i 6 bar de pressió nominal, fixada amb filferros1 G4A829B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,150 0,150

TOTAL AMIDAMENT 0,150

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 I2RA6890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

3 K21QU510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 H1 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 H2 10,400 10,400

C#*D#*E#*F#3 H3 9,160 9,160

TOTAL AMIDAMENT 31,560

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01
OBRACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de poliuretà de 150kg/m3

1 E6527276

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret mitjera edifici 6,460 6,460

C#*D#*E#*F#2 Paret mitjera interior 7,650 7,650

TOTAL AMIDAMENT 14,110

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb
duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

2 E652527X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fals sostre habitació principal (h2) 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#2 0,960 0,100 0,096

EUR



Obres bordeta 2020

AMIDAMENTS Pàg.:08/11/21 2Data:

C#*D#*E#*F#3 0,910 0,100 0,091

C#*D#*E#*F#4 1,570 0,100 0,157

C#*D#*E#*F#5 Fals sostre rebedor 2,120 2,120

C#*D#*E#*F#6 1,140 0,200 0,228

TOTAL AMIDAMENT 5,592

ml Motllures decoratives de façanes decoració a prova de cops 80 x 35 mm, MC149 EPS, adherit a paret amb morter
adequat d'assecat ràpid

3 E652AAAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Decoració rebedor 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 Decoració habitació 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 0,780 10,000 7,800

C#*D#*E#*F#4 0,440 10,000 4,400

TOTAL AMIDAMENT 26,200

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1
placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >=

4 E652512Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armari 2,550 0,600 6,000 9,180

C#*D#*E#*F#2 1,740 0,600 4,000 4,176

C#*D#*E#*F#3 Tauleta de nit 0,400 0,150 2,000 0,120

C#*D#*E#*F#4 0,400 0,400 0,160

C#*D#*E#*F#5 0,400 0,300 2,000 0,240

C#*D#*E#*F#6 Tocador 0,850 0,300 2,000 0,510

C#*D#*E#*F#7 0,930 0,200 0,186

C#*D#*E#*F#8 0,930 0,300 0,279

TOTAL AMIDAMENT 14,851

m2 Polit del paviment de terratzo o pedra5 K9Z22100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 menjador i rebedor 35,370 35,370

TOTAL AMIDAMENT 35,370

m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra6 K9Z23100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 menjador i rebedor 35,370 35,370

TOTAL AMIDAMENT 35,370

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:08/11/21 3Data:

SANEJAMENTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1 EG22K711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitat H principal (H2) 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Unitat Estudi (H1) 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Unitat Estudi 2 (H3) 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
40 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

2 ED15J371

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01
CLIMATITZACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 6 a 9
kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4,
equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

1 KEE12120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós,
protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment

1 EH124462

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Habitació principal (H2)

C#*D#*E#*F#2 Tauleta 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Tocador 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Fals sostre 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Rebedor 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:08/11/21 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada2 EG151111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x
2.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

3 EG335506

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de 12x0.8x2 cm,
amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic

1 E9Q11417

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 H1 19,640 19,640

C#*D#*E#*F#2 H2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 H3 10,400 10,400

TOTAL AMIDAMENT 42,040

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01
MOBILIARICAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de llibret fix, de 70 cm
d'amplària i 240 cm d'alçària

1 EAQQ3R78

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Armari metàl·lic de màxim 2500x2500x800 mm, amb perfils de 30x30x2500mm, soldat i pintat in situ, per servei interior,
amb panells osb 

2 EG1A1AA1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  BORDETAOBRA 01
PINTURACAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:08/11/21 5Data:

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

1 E898K140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 H1 4,000 2,550 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 2,600 2,550 6,630

C#*D#*E#*F#3 4,700 2,550 11,985

C#*D#*E#*F#4 0,900 2,550 2,295

C#*D#*E#*F#5 0,700 2,550 1,785

C#*D#*E#*F#6 -6,000 -6,000

C#*D#*E#*F#7 -1,680 -1,680

C#*D#*E#*F#8 -1,690 -1,690

C#*D#*E#*F#9 H2 1,000 2,550 2,550

C#*D#*E#*F#10 2,650 2,550 6,758

C#*D#*E#*F#11 0,850 2,550 2,168

C#*D#*E#*F#12 -2,730 -2,730

C#*D#*E#*F#13 -1,690 -1,690

C#*D#*E#*F#14 Rebedor 2,480 2,550 6,324

C#*D#*E#*F#15 0,900 2,550 2,295

C#*D#*E#*F#16 4,400 2,550 11,220

C#*D#*E#*F#17 0,750 2,550 1,913

C#*D#*E#*F#18 1,060 2,550 2,703

C#*D#*E#*F#19 1,150 2,550 2,933

C#*D#*E#*F#20 2,460 2,550 6,273

C#*D#*E#*F#21 0,760 2,550 1,938

C#*D#*E#*F#22 1,840 2,550 4,692

C#*D#*E#*F#23 1,340 2,550 3,417

C#*D#*E#*F#24 -1,690 9,000 -15,210

C#*D#*E#*F#25 H3 2,290 2,550 5,840

C#*D#*E#*F#26 4,000 2,555 10,220

C#*D#*E#*F#27 -1,680 -1,680

C#*D#*E#*F#28 -1,690 -1,690

C#*D#*E#*F#29 Menjador 2,440 2,555 6,234

C#*D#*E#*F#30 6,800 2,555 17,374

C#*D#*E#*F#31 3,490 2,555 8,917

C#*D#*E#*F#32 2,150 2,555 5,493

C#*D#*E#*F#33 0,600 2,555 1,533

C#*D#*E#*F#34 1,300 2,555 3,322

C#*D#*E#*F#35 3,300 2,555 8,432

C#*D#*E#*F#36 -1,690 2,000 -3,380

C#*D#*E#*F#37 -3,490 1,300 -4,537

TOTAL AMIDAMENT 104,957

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat2 E898J140
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 H1 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 H2 10,400 10,400

C#*D#*E#*F#3 H3 9,160 9,160

C#*D#*E#*F#4 Rebedor 8,200 8,200

C#*D#*E#*F#5 Menjador 19,640 19,640

TOTAL AMIDAMENT 59,400

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat3 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 H principal (H2) 7,650 7,650

C#*D#*E#*F#2 6,460 6,460

C#*D#*E#*F#3 Tauleta de nit 0,400 0,150 2,000 0,120

C#*D#*E#*F#4 0,400 0,400 0,160

C#*D#*E#*F#5 0,400 0,300 2,000 0,240

C#*D#*E#*F#6 Tocador 0,850 0,300 2,000 0,510

C#*D#*E#*F#7 0,930 0,200 0,186

C#*D#*E#*F#8 0,930 0,300 0,279

TOTAL AMIDAMENT 15,605

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data:08/11/21

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 ENDERROCS
E211 ENDERROC D'EDIFICACIONS

m2E211AAAA Desmunt de mobiliari antic de fusta o conglomerat 3,17

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E2R GESTIÓ DE RESIDUS
E2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE

RESIDUS

m3E2R540J0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat

17,84

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E4 ESTRUCTURES
E43 ESTRUCTURES DE FUSTA
E43D SOLERES I EMPOSTISSATS

m2E43DAAAA Empostissat de taulers de fusta amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

31,52

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E652 ENVANS DE GUIX LAMINAT

m2E652512Y Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 400 mm
de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >=

39,60

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

m2E652527X Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament

30,85

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

m2E6527276 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de poliuretà de 150kg/m3

39,58

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

mlE652AAAA Motllures decoratives de façanes decoració a prova de cops 80 x 35 mm, MC149 EPS,
adherit a paret amb morter adequat d'assecat ràpid

15,21

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E8 REVESTIMENTS
E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 REVESTIMENTS DE FUSTA

m2E865B58A Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler d'encenalls orientats
OSB/2, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

24,71

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E89 PINTATS
E898 PINTAT DE PARAMENTS

m2E898J140 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

1,99

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data:08/11/21

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

m2E898K140 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

2,50

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,28

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E9 PAVIMENTS
E9Q PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA
E9Q1 PARQUETS ADHERITS

m2E9Q11417 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets
encolats de 12x0.8x2 cm, amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic

13,57

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
EAQE BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

uEAQE4376 Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una
llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm,
com a màxim, acabat roure envernissat, amb fulla motllura de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop,
amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt

193,21

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EAQQ FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS

uEAQQ3R78 Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
llibret fix, de 70 cm d'amplària i 240 cm d'alçària

346,31

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED14 BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS

mED14C531 Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal
80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

31,40

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

mED14CA31 Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal
100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

37,84

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

mED15J371 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

8,81

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

EE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EED EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT
EEDE UNITATS INTERIORS PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE

uEEDE1121 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

780,19

(SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EEG APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
EEGJ UNITATS EXTERIORS DE BOMBA DE CALOR PARTIDA MÚLTIPLE

EUR
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uEEGJ183A Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una
potència calorífica nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor
tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre suport

885,38

(VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

uEEGJ1A24 Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 6 kW i una
potència calorífica nominal de 6.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor
tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col·locada sobre suport

828,57

(VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EEGK UNITATS INTERIORS MURALS DE BOMBA DE CALOR PARTIDA MÚLTIPLE

uEEGK1220 Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica
màxima de 2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu mitjà, col·locada sobre parament vertical

299,78

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 TUBS DE COURE
EF5A TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

mEF5A42B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 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

5,46

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EF5H TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, PREAÏLLATS

mEF5H2473 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal
o safata

9,24

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

mEF5H27L3 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas
de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en
canal o safata

16,84

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 CAIXES I ARMARIS
EG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

uEG151111 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

4,21

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EG1A ARMARIS METÀL·LICS

uEG1A1AA1 Armari metàl·lic de màxim 2500x2500x800 mm, amb perfils de 30x30x2500mm, soldat i
pintat  in situ, per servei interior, amb panells osb 

1.826,92

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

mEG22K711 Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,00

(UN EUROS)

EUR
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EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

mEG312332 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

1,69

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

mEG314382 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, + cable de comandament, col·locat superficialment

12,28

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EG33 CABLES DE COURE DE 300/500 V

mEG335506 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,78

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH1 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT
EH12 LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LEDS

uEH124462 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la
llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada
superficialment

79,96

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EQ EQUIPAMENTS
EQ5 TAULELLS
EQ54 TAULELLS DE FUSTA

m2EQ54U001 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta
i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques

113,94

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EUR
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G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G4 ESTRUCTURES
G4A ARMADURES ACTIVES
G4A8 BEINES PER A ARMADURES ACTIVES

mG4A829B1 Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 80 mm i 6 bar de pressió
nominal, fixada amb filferros

5,74

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EUR
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I PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R GESTIÓ DE RESIDUS
I2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,60

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EUR
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K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21Q DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

uK21QU100 Desmuntatge de campana de 350 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges

564,51

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

m3K21QU510 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

22,50

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K9 PAVIMENTS
K9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
K9Z2 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

m2K9Z22100 Polit del paviment de terratzo o pedra 2,62

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

m2K9Z23100 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 2,71

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

KE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
KEE BOMBES DE CALOR PER A AEROTÈRMIA I GEOTÈRMIA
KEE1 BOMBES DE CALOR AEROTÈRMIQUES PARTIDES AIRE/AIGUA

uKEE12120 Bomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de
tensió d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 5 a
8 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb regulació electrònica,
bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

3.876,02

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EUR
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Data: 08/11/21 Pàg.: 1

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 ENDERROCS
E211 ENDERROC D'EDIFICACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

E211AAAA m2 Desmunt de mobiliari antic de fusta o conglomerat 3,17 €

Altres conceptes 3,17000 €

E2R GESTIÓ DE RESIDUS
E2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

E2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

17,84 €

Altres conceptes 17,84000 €

E4 ESTRUCTURES
E43 ESTRUCTURES DE FUSTA
E43D SOLERES I EMPOSTISSATS
______________________________________________________________________________________________________________

E43DAAAA m2 Empostissat de taulers de fusta amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

31,52 €

B0CU6400 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat
de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 40 mm de gruix i cara interior amb tauler de partícules
orientades (OSB) d'11 mm de gruix

24,15000 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,72550 €

B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,11955 €

Altres conceptes 6,52495 €

E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E652 ENVANS DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

E652512Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36
mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=

39,60 €

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B0A4A400 Visos galvanitzats 0,29160 €

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B0CC5410 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

14,95560 €

B6B12111 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 0,79800 €

B7C9H400 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de
gruix

2,35000 €

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €

B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B6B11111 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 6,10050 €

Altres conceptes 8,92260 €
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E652527X m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

30,85 €

B0CC5410 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

14,95560 €

B0A4A400 Visos galvanitzats 0,36450 €

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat 2,79000 €

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,77555 €

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47940 €

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €

B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,45263 €

Altres conceptes 3,09632 €

E6527276 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de poliuretà de 150kg/m3

39,58 €

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat 2,79000 €

B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B7C4E400 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK, resistència tèrmica >= 1,053
m2.K/W

3,33720 €

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47940 €

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,45263 €

B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

15,34700 €

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €

B0A4A400 Visos galvanitzats 0,36450 €

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,77555 €

Altres conceptes 8,09772 €

E652AAAA ml Motllures decoratives de façanes decoració a prova de cops 80 x 35 mm, MC149 EPS, adherit a paret amb
morter adequat d'assecat ràpid

15,21 €

B0CC5410 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

7,26000 €

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €

Altres conceptes 7,09400 €

E8 REVESTIMENTS
E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 REVESTIMENTS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________

E865B58A m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 12 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller, col·locat adherit sobre
enllatat de fusta

24,71 €

B0CU35AD Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN
300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

4,72000 €

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,03303 €

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56250 €

B0D31000 Llata de fusta de pi 1,01863 €

B0A41200 Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,19800 €
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Altres conceptes 18,17784 €

E89 PINTATS
E898 PINTAT DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

1,99 €

B89Z1000 Pintura a la cola 0,09792 €

Altres conceptes 1,89208 €

E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

2,50 €

B89Z1000 Pintura a la cola 0,09792 €

Altres conceptes 2,40208 €

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

4,28 €

B8ZA1000 Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

Altres conceptes 2,40453 €

E9 PAVIMENTS
E9Q PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA
E9Q1 PARQUETS ADHERITS
______________________________________________________________________________________________________________

E9Q11417 m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de
12x0.8x2 cm, amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic

13,57 €

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,00296 €

B9Q11410 Parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de
12x0.8x2 cm

9,12900 €

Altres conceptes 3,43804 €

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
EAQE BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

EAQE4376 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat,
amb fulla motllura de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de
preu alt

193,21 €

BAQE4376 Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat roure envernissat, amb fulla motllura de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

145,32000 €

BAZG4130 Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 20,13000 €

Altres conceptes 27,76000 €
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EAQQ FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS
______________________________________________________________________________________________________________

EAQQ3R78 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de llibret fix, de 70 cm
d'amplària i 240 cm d'alçària

346,31 €

BAZGD160 Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu superior 12,23000 €

BAQQ3R78 Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
llibret fix de 70 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària

314,56000 €

Altres conceptes 19,52000 €

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED14 BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

ED14C531 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm
de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

31,40 €

BDY4E730 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 80 mm i 0.6 mm de gruix 0,97000 €

BDW48730 Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm i 0.6 mm de gruix 5,07210 €

BD1ZC500 Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 80 mm 0,84000 €

BD14C530 Tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de
0,6 mm de gruix

13,51000 €

Altres conceptes 11,00790 €

ED14CA31 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm
de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

37,84 €

BDY4EA30 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 100 mm i 0.6 mm de
gruix

1,20000 €

BDW48A30 Accessori per a baixant de tub de coure de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix 6,33600 €

BD1ZCA00 Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 100 mm 0,90500 €

BD14CA30 Tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de
0,6 mm de gruix

16,88400 €

Altres conceptes 12,51500 €

ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
______________________________________________________________________________________________________________

ED15J371 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

8,81 €

BDY3B200 Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BD13229B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,23200 €

BDW3B200 Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,24090 €

BD1Z2100 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 1,82500 €

Altres conceptes 5,50210 €
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EE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EED EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT
EEDE UNITATS INTERIORS PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE
______________________________________________________________________________________________________________

EEDE1121 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada

780,19 €

BEDE1121 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A

629,36000 €

Altres conceptes 150,83000 €

EEG APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
EEGJ UNITATS EXTERIORS DE BOMBA DE CALOR PARTIDA MÚLTIPLE
______________________________________________________________________________________________________________

EEGJ183A u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica nominal
de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1
(A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC
Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre suport

885,38 €

BEZF7330 Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca
M-8

0,50000 €

BEZF1120 Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 8,50000 €

BEGJ183A Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència
calorífica nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus
hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu alt

810,00000 €

Altres conceptes 66,38000 €

EEGJ1A24 u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 6 kW i una potència calorífica nominal
de 6.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6
(A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu mitjà, col·locada sobre suport

828,57 €

BEZF7330 Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca
M-8

0,50000 €

BEZF1120 Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 8,50000 €

BEGJ1A24 Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 6 kW i una potència
calorífica nominal de 6.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu,
gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu mitjà

720,00000 €

Altres conceptes 99,57000 €
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EEGK UNITATS INTERIORS MURALS DE BOMBA DE CALOR PARTIDA MÚLTIPLE
______________________________________________________________________________________________________________

EEGK1220 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2.5 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col·locada sobre parament vertical

299,78 €

BEGK1220 Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica
màxima de 2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu mitjà

233,40000 €

Altres conceptes 66,38000 €

EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 TUBS DE COURE
EF5A TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 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

5,46 €

B0A71300 Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,15120 €

BF5A4200 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

1,47900 €

BFW5A4B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,24000 €

BFY5CL00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,26400 €

Altres conceptes 3,32580 €

EF5H TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, PREAÏLLATS
______________________________________________________________________________________________________________

EF5H2473 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de
gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

9,24 €

BF5H2470 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament

6,25000 €

Altres conceptes 2,99000 €

EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

16,84 €

BF5H27L0 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid
de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de
3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

13,02000 €

Altres conceptes 3,82000 €
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EG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 CAIXES I ARMARIS
EG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
______________________________________________________________________________________________________________

EG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 4,21 €

BG151111 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

0,75000 €

Altres conceptes 3,46000 €

EG1A ARMARIS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

EG1A1AA1 u Armari metàl·lic de màxim 2500x2500x800 mm, amb perfils de 30x30x2500mm, soldat i pintat in situ, per servei
interior, amb panells osb

1.826,92 €

BQ54U001 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
per a col·locar sobre l'obra

0,00000 €

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BG1A0210 Armari metàl·lic de 2500x2500x800 mm, com a màxim, per a servei interior 900,00000 €

Altres conceptes 921,96000 €

EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

EG22K711 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,00 €

BG22K710 Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,40800 €

Altres conceptes 0,59200 €

EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________

EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

1,69 €

BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,19340 €

Altres conceptes 0,49660 €

EG314382 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat
superficialment

12,28 €

BG314380 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, + cable de comandament

10,61820 €

Altres conceptes 1,66180 €
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EG33 CABLES DE COURE DE 300/500 V
______________________________________________________________________________________________________________

EG335506 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,78 €

BG335500 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums

4,38600 €

Altres conceptes 0,39400 €

EH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH1 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT
EH12 LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LEDS
______________________________________________________________________________________________________________

EH124462 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux
lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment

79,96 €

BH124462 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera,
2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment

70,00000 €

Altres conceptes 9,96000 €

EQ EQUIPAMENTS
EQ5 TAULELLS
EQ54 TAULELLS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________

EQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques

113,94 €

BQ54U001 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
per a col·locar sobre l'obra

20,00000 €

Altres conceptes 93,94000 €

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G4 ESTRUCTURES
G4A ARMADURES ACTIVES
G4A8 BEINES PER A ARMADURES ACTIVES
______________________________________________________________________________________________________________

G4A829B1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 80 mm i 6 bar de pressió nominal, fixada amb
filferros

5,74 €

B4A82720 Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 80 mm de diàmetre i 6 bar de pressió nominal 4,15000 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,09150 €

Altres conceptes 1,49850 €
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I PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R GESTIÓ DE RESIDUS
I2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,60 €

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21Q DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

K21QU100 u Desmuntatge de campana de 350 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

564,51 €

Altres conceptes 564,51000 €

K21QU510 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com
a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o
contenidor

22,50 €

Altres conceptes 22,50000 €

K9 PAVIMENTS
K9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
K9Z2 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra 2,62 €

Altres conceptes 2,62000 €

K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 2,71 €

Altres conceptes 2,71000 €

KE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
KEE BOMBES DE CALOR PER A AEROTÈRMIA I GEOTÈRMIA
KEE1 BOMBES DE CALOR AEROTÈRMIQUES PARTIDES AIRE/AIGUA
______________________________________________________________________________________________________________

KEE12120 u Bomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació,
de 6 a 9 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència frigorífica amb un EER
superior a 4, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat
,col·locada

3.876,02 €

BEE12120 Bomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de
tensió d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 5 a 8
kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb regulació electrònica,
bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat

3.610,50000 €

Altres conceptes 265,52000 €



Justificació d'elements
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17h Oficial 1aA0121000

 €17h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €17h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €17h Oficial 1a polidorA0128000

 €17h Oficial 1a fusterA012A000

 €17h Oficial 1a pintorA012D000

 €18h Oficial 1a calefactorA012G000

 €18h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18h Oficial 1a muntadorA012M000

 €15h Ajudant ferrallistaA0134000

 €15h Ajudant col·locadorA0137000

 €15h Ajudant fusterA013A000

 €15h Ajudant pintorA013D000

 €15h Ajudant manyàA013F000

 €15h Ajudant calefactorA013G000

 €15h Ajudant electricistaA013H000

 €15h Ajudant muntadorA013M000

 €15h ManobreA0140000

 €15h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €74h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €86h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €45h Camió gruaC1503000

 €58h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €18m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2900

 €2h PolidoraC2007000

 €2h AbrillantadoraC2009000

 €7h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €3cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiatsB0A41200

 €9cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0A61500

 €0u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interiorB0A71300

 €7m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC2410

 €7m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B0CC5310

 €7m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B0CC5410

 €5m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 12 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció
al foc D-s2,d0, treballat al taller

B0CU35AD

 €23m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 40 mm de gruix i cara interior
amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix

B0CU6400

 €3u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

B0CZA000

 €243m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €40t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6890

 €4m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 80 mm de
diàmetre i 6 bar de pressió nominal

B4A82720

 €1m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

B6B11111

 €1m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €1m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

B6B12111
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €1m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €2m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W

B7C4E400

 €2m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix

B7C9H400

 €15dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €1kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €24dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €0kg Pintura a la colaB89Z1000

 €3kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €4kg SegelladoraB8ZA1000

 €9m2 Parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2
cm, formades per llistonets encolats de 12x0.8x2 cm

B9Q11410

 €145u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure
envernissat, amb fulla motllura de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

BAQE4376

 €315u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de llibret fix de 70
cm d'amplària i de 240 cm d'alçària

BAQQ3R78

 €20u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

BAZG4130

 €12u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu superior

BAZGD160

 €1m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13229B

 €10m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

BD14C530

 €12m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

BD14CA30
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 €1u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mmBD1Z2100

 €2u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
80 mm

BD1ZC500

 €2u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
100 mm

BD1ZCA00

 €1u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmBDW3B200

 €15u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm
i 0.6 mm de gruix

BDW48730

 €19u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 100
mm i 0.6 mm de gruix

BDW48A30

 €0u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmBDY3B200

 €1u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 80 mm i 0.6 mm de gruix

BDY4E730

 €1u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix

BDY4EA30

 €629u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

BEDE1121

 €3.611u Bomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a
calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió
d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència calorífica amb
un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència
frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb
regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit
d'expansió i elements de seguretat

BEE12120

 €810u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP
de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt

BEGJ183A

 €720u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 6 kW i una potència calorífica
nominal de 6.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu mitjà

BEGJ1A24
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 €233u Unitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de
2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu mitjà

BEGK1220

 €9u Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a
una càrrega màxima de 80 kg

BEZF1120

 €1u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8

BEZF7330

 €1m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

BF5A4200

 €6m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament

BF5H2470

 €13m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

BF5H27L0

 €2u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFW5A4B0

 €1u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5CL00

 €1u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151111

 €900u Armari metàl·lic de 2500x2500x800 mm, com a màxim,
per a servei interior

BG1A0210

 €0m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22K710

 €1m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312330

 €10m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament

BG314380
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 €4m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums

BG335500

 €5u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsBGW1A000

 €70u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux
lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a
muntar superficialment

BH124462

 €20m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta
de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, per a col·locar sobre
l'obra

BQ54U001
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3m2 Desmunt de mobiliari antic de fusta o conglomeratE211AAAA Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1/R 170,00A0121000 =xOficial 1ah

2/R 150,00A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3 3

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3

0%DESPESES INDIRECTES

3COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

E2R540J0 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

18/R 181C1RA2900 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 18 18

COST DIRECTE 18

0%DESPESES INDIRECTES

18COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32m2 Empostissat de taulers de fusta amb tauler de
partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

E43DAAAA Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3/R 170,0A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3/R 150,0A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6 6
Materials:

24231,00B0CU6400 =xPanell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 40 mm de gruix i cara interior
amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix

m2

1150,00B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

0240,000B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

Subtotal... 25 25

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32

0%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
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32COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 12 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció
al foc D-s2,d0, treballat al taller, col·locat adherit sobre
enllatat de fusta

E865B58A Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10/R 171,00A012A000 =xOficial 1a fusterh

8/R 151,00A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 18 18
Materials:

040,0000B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

030,00B0A41200 =xVisos per a fusta o tacs de PVC, cadmiatscu

106,00B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

u

551B0CU35AD =xTauler d'encenalls orientats OSB/2, de 12 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció
al foc D-s2,d0, treballat al taller

m2

12430,0000B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 7 7

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25

0%DESPESES INDIRECTES

25COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure
envernissat, amb fulla motllura de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt

EAQE4376 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26/R 172,0A012A000 =xOficial 1a fusterh

1/R 150,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 27 27
Materials:

1451451BAQE4376 =xPorta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure
envernissat, amb fulla motllura de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

u



Obres bordeta 2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 18/01/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20201BAZG4130 =xJoc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),

amb placa petita, de preu alt
u

Subtotal... 165 165

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 193

0%DESPESES INDIRECTES

193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED14C531 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8/R 170,00A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3/R 150,00A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11 11
Materials:

14101,0BD14C530 =xTub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

m

121,0BD1ZC500 =xBrida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
80 mm

u

5150,00BDW48730 =xAccessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm
i 0.6 mm de gruix

u

111BDY4E730 =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 80 mm i 0.6 mm de gruix

u

Subtotal... 20 20

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31

0%DESPESES INDIRECTES

31COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED14CA31 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9/R 171,0A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4/R 150,00A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12 12
Materials:

17121,0BD14CA30 =xTub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

m

121,0BD1ZCA00 =xBrida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
100 mm

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 18/01/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6190,00BDW48A30 =xAccessori per a baixant de tub de coure de DN 100

mm i 0.6 mm de gruix
u

111BDY4EA30 =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 100 mm i 0.6 mm de gruix

u

Subtotal... 25 25

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38

0%DESPESES INDIRECTES

38COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €780u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A,
col.locada

EEDE1121 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80/R 185,0A012G000 =xOficial 1a calefactorh

67/R 155,0A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 147 147
Materials:

6296291BEDE1121 =xUnitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

u

Subtotal... 629 629

43%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 780

0%DESPESES INDIRECTES

780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €885u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP
de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt, col·locada sobre suport

EEGJ183A Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36/R 182A012G000 =xOficial 1a calefactorh

30/R 152A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 65 65
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 18/01/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

8108101BEGJ183A =xUnitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP
de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt

u

991BEZF1120 =xSuport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a
una càrrega màxima de 80 kg

u

111BEZF7330 =xConjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8

u

Subtotal... 819 819

12%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 885

0%DESPESES INDIRECTES

885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €829u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 6 kW i una potència calorífica
nominal de 6.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu mitjà, col·locada sobre suport

EEGJ1A24 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53/R 183A012G000 =xOficial 1a calefactorh

45/R 153A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 98 98
Materials:

7207201BEGJ1A24 =xUnitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 6 kW i una potència calorífica
nominal de 6.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu mitjà

u

991BEZF1120 =xSuport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a
una càrrega màxima de 80 kg

u

111BEZF7330 =xConjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8

u

Subtotal... 729 729



Obres bordeta 2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 18/01/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 829

0%DESPESES INDIRECTES

829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300u Unitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de
2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu mitjà, col·locada sobre parament
vertical

EEGK1220 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36/R 182A012G000 =xOficial 1a calefactorh

30/R 152A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 65 65
Materials:

2332331BEGK1220 =xUnitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de
2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu mitjà

u

Subtotal... 233 233

12%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 300

0%DESPESES INDIRECTES

300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 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

EF5A42B1 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 180,0A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2/R 150,0A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 3 3
Materials:

001,00B0A71300 =xAbraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interioru

111,00BF5A4200 =xTub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

m

020,00BFW5A4B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 18/01/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
010,0BFY5CL00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub

de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 2 2

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5

0%DESPESES INDIRECTES

5COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

EF5H2473 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 180,00A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1/R 150,00A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3 3
Materials:

661BF5H2470 =xTub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament

m

Subtotal... 6 6

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9

0%DESPESES INDIRECTES

9COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament,
col·locat en canal o safata

EF5H27L3 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 180,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2/R 150,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4 4
Materials:

13131BF5H27L0 =xTub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a
instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´
de diàmetre nominal, 0.8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13 13

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17

0%DESPESES INDIRECTES

17COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

EG312332 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0/R 180,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

0/R 150,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0 0
Materials:

111,00BG312330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1 1

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2

0%DESPESES INDIRECTES

2COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat superficialment

EG314382 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1/R 180,00A012H000 =xOficial 1a electricistah

1/R 150,00A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2 2
Materials:

11101,00BG314380 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament

m

Subtotal... 11 11

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12

0%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta
de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra
amb fixacions mecàniques

EQ54U001 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70/R 174A012A000 =xOficial 1a fusterh

23/R 152,0A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 93 93
Materials:

20201BQ54U001 =xTaulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta
de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, per a col·locar sobre
l'obra

m2

Subtotal... 20 20

12%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114

0%DESPESES INDIRECTES

114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €565u Desmuntatge de campana de 350 kg de pes, com a
màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a
la seva reutilització, sense incloure embalatges

K21QU100 Rend.: 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

178/R 1810A012M000 =xOficial 1a muntadorh

150/R 1510A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 327 327
Maquinària:

232/R 584C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 232 232

52%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 565

0%DESPESES INDIRECTES

565COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm,
muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals
de 36 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >=

E652512Y Rend.: 1P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7/R 170,00A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2/R 150,00A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9 9
Materials:

490,00B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

020,00B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

106B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

1572,00B0CC5410 =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

m2

617,00B6B11111 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

m

111,0000B6B12111 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

m

010,00B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

221B7C9H400 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix

m2

111,0B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

004B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 31 31

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40

0%DESPESES INDIRECTES

40COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament

E652527X Rend.: 1P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 170,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1/R 150,000A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3 3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

390,0B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

020,00B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

2012B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

1572,00B0CC5410 =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

m2

415,000B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

212,000B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

011,00B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

111,0B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

004B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 28 28

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31

0%DESPESES INDIRECTES

31COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de poliuretà de 150kg/m3

E6527276 Rend.: 1P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6/R 170,00A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2/R 150,00A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8 8
Materials:

390,0B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

020,00B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

2012B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

1572,00B0CC2410 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

415,000B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

212,000B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

011,00B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

322,00B7C4E400 =xPlaca semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
111,0B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

004B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 31 31

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40

0%DESPESES INDIRECTES

40COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15ml Motllures decoratives de façanes decoració a prova de
cops 80 x 35 mm, MC149 EPS, adherit a paret amb
morter adequat d'assecat ràpid

E652AAAA Rend.: 1P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5/R 170,00A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1/R 150,0A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7 7
Materials:

771B0CC5410 =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

m2

111,0B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 8 8

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15

0%DESPESES INDIRECTES

15COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

E898J140 Rend.: 1P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 170,0A012D000 =xOficial 1a pintorh

0/R 150,00A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2 2
Materials:

001,000B89Z1000 =xPintura a la colakg

Subtotal... 0 0

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2

0%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a
la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda,
i dues d'acabat

E898K140 Rend.: 1P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 170,000A012D000 =xOficial 1a pintorh

0/R 150,000A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2 2
Materials:

001,000B89Z1000 =xPintura a la colakg

Subtotal... 0 0

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3

0%DESPESES INDIRECTES

3COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

E898K2A0 Rend.: 1P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 170,000A012D000 =xOficial 1a pintorh

0/R 150,000A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2 2
Materials:

130,0000B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

140,000B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 2 2

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4

0%DESPESES INDIRECTES

4COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques
de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de
12x0.8x2 cm, amb sistema de col·locació amb adhesiu
de cautxú sintètic

E9Q11417 Rend.: 2P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 170,00A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2/R 150,00A0137000 =xAjudant col·locadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3 3
Materials:

140,000B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

991,00B9Q11410 =xParquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2
cm, formades per llistonets encolats de 12x0.8x2 cm

m2

Subtotal... 10 10

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14

0%DESPESES INDIRECTES

14COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €346u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de llibret fix, de 70
cm d'amplària i 240 cm d'alçària

EAQQ3R78 Rend.: 1P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18/R 171,00A012A000 =xOficial 1a fusterh

1/R 150,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 19 19
Materials:

3153151BAQQ3R78 =xFulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de llibret fix de 70
cm d'amplària i de 240 cm d'alçària

u

12121BAZGD160 =xFerramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu superior

u

Subtotal... 327 327

03%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 346

0%DESPESES INDIRECTES

346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

ED15J371 Rend.: 1P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4/R 170,00A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2/R 150,00A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5 5
Materials:

111,0BD13229B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

213,0BD1Z2100 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mmu
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
010,00BDW3B200 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmu

001BDY3B200 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmu

Subtotal... 3 3

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9

0%DESPESES INDIRECTES

9COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

EG151111 Rend.: 1P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3/R 180,00A012H000 =xOficial 1a electricistah

1/R 150,00A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3 3
Materials:

111BG151111 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 1 1

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4

0%DESPESES INDIRECTES

4COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.827u Armari metàl·lic de màxim 2500x2500x800 mm, amb
perfils de 30x30x2500mm, soldat i pintat in situ, per
servei interior, amb panells osb 

EG1A1AA1 Rend.: 0P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

493/R 180,00A012H000 =xOficial 1a electricistah

415/R 150,00A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 908 908
Materials:

9009001BG1A0210 =xArmari metàl·lic de 2500x2500x800 mm, com a màxim,
per a servei interior

u

551BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

200BQ54U001 =xTaulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta
de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, per a col·locar sobre
l'obra

m2

Subtotal... 905 905
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

142%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.827

0%DESPESES INDIRECTES

1.827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG22K711 Rend.: 1P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0/R 180,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

0/R 150,00A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1 1
Materials:

001,00BG22K710 =xTub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0 0

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1

0%DESPESES INDIRECTES

1COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

EG335506 Rend.: 1P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0/R 180,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

0/R 150,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0 0
Materials:

441,00BG335500 =xCable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 4 4
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5

0%DESPESES INDIRECTES

5COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux
lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada
superficialment

EH124462 Rend.: 1P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5/R 180,0A012H000 =xOficial 1a electricistah

4/R 150,0A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10 10
Materials:

70701BH124462 =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux
lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a
muntar superficialment

u

Subtotal... 70 70

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80

0%DESPESES INDIRECTES

80COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de
diàmetre 80 mm i 6 bar de pressió nominal, fixada amb
filferros

G4A829B1 Rend.: 1P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1/R 170,00A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

1/R 150,00A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1 1
Materials:

010,000B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

441B4A82720 =xBeina de tub de polietilè de densitat alta, de 80 mm de
diàmetre i 6 bar de pressió nominal

m

Subtotal... 4 4

03%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6

0%DESPESES INDIRECTES

6COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA6890 Rend.: 1P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8400,00B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 8 8

COST DIRECTE 8

0%DESPESES INDIRECTES

8COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de
5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega
sobre camió o contenidor

K21QU510 Rend.: 1P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11/R 151,00A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11 11
Maquinària:

11/R 450,00C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 11 11

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22

0%DESPESES INDIRECTES

22COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3m2 Polit del paviment de terratzo o pedraK9Z22100 Rend.: 1P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 170,00A0128000 =xOficial 1a polidorh

0/R 150,00A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2 2
Maquinària:

0/R 20,0C2007000 =xPolidorah

Subtotal... 0 0
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02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3

0%DESPESES INDIRECTES

3COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedraK9Z23100 Rend.: 1P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2/R 170,00A0128000 =xOficial 1a polidorh

Subtotal... 2 2
Maquinària:

0/R 20,00C2009000 =xAbrillantadorah

Subtotal... 0 0

02%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3

0%DESPESES INDIRECTES

3COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.876u Bomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a
calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió
d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència calorífica amb
un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència
frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb
regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit
d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

KEE12120 Rend.: 1P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

142/R 188A012G000 =xOficial 1a calefactorh

120/R 158A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 262 262
Materials:

3.6113.6111BEE12120 =xBomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a
calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió
d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència calorífica amb
un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència
frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb
regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit
d'expansió i elements de seguretat

u

Subtotal... 3.611 3.611

42%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.876

0%DESPESES INDIRECTES

3.876COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 01 ENDERROCS

1 G4A829B1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 80 mm i
6 bar de pressió nominal, fixada amb filferros (P - 16)

0,150 5,74 0,86

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

5,000 7,60 38,00

3 K21QU510 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb
mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o
càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)

31,560 22,50 710,10

TOTAL Capítol 01.01 748,96

Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 02 OBRA

1 E6527276 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de poliuretà de
150kg/m3 (P - 3)

14,110 39,58 558,47

2 E652527X m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament (P - 2)

5,592 30,85 172,51

3 E652AAAA ml Motllures decoratives de façanes decoració a prova de cops 80 x 35
mm, MC149 EPS, adherit a paret amb morter adequat d'assecat ràpid
(P - 4)

26,200 15,21 398,50

4 E652512Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm
d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= (P - 1)

14,851 39,60 588,10

5 K9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra (P - 19) 35,370 2,62 92,67

6 K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 20) 35,370 2,71 95,85

TOTAL Capítol 01.02 1.906,10

Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 03 SANEJAMENT

1 EG22K711 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat (P - 13)

8,000 1,00 8,00

EUR
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2 ED15J371 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 10)

1,000 8,81 8,81

TOTAL Capítol 01.03 16,81

Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 04 CLIMATITZACIÓ

1 KEE12120 u Bomba de calor partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i
refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència
calorífica amb un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència
frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb regulació electrònica,
bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat
,col·locada (P - 21)

1,000 3.876,02 3.876,02

TOTAL Capítol 01.04 3.876,02

Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 05 ELECTRICITAT

1 EH124462 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de
potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44,
regulable 1-10 V, muntada superficialment (P - 15)

4,000 79,96 319,84

2 EG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 11)

3,000 4,21 12,63

3 EG335506 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, pantalla
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 14)

15,000 4,78 71,70

TOTAL Capítol 01.05 404,17

Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 06 PAVIMENTS

1 E9Q11417 m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm,
formades per llistonets encolats de 12x0.8x2 cm, amb sistema de
col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 8)

42,040 13,57 570,48

TOTAL Capítol 01.06 570,48

Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 07 MOBILIARI

1 EAQQ3R78 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar,
de 35 mm de gruix, de llibret fix, de 70 cm d'amplària i 240 cm d'alçària
(P - 9)

3,000 346,31 1.038,93

2 EG1A1AA1 u Armari metàl·lic de màxim 2500x2500x800 mm, amb perfils de
30x30x2500mm, soldat i pintat in situ, per servei interior, amb panells
osb  (P - 12)

0,000 1.826,92 0,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.07 1.038,93

Obra 01 Pressupost BORDETA

Capítol 08 PINTURA

1 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 6)

104,957 2,50 262,39

2 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat
llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 5)

59,400 1,99 118,21

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 7)

15,605 4,28 66,79

TOTAL Capítol 01.08 447,39

TOTAL PRESSUPOST 9.008,86

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 748,96

Capítol 01.02  OBRA 1.906,10

Capítol 01.03  SANEJAMENT 16,81

Capítol 01.04  CLIMATITZACIÓ 3.876,02

Capítol 01.05  ELECTRICITAT 404,17

Capítol 01.06  PAVIMENTS 570,48

Capítol 01.07  MOBILIARI 1.038,93

Capítol 01.08  PINTURA 447,39

Obra 01 Pressupost BORDETA 9.008,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.008,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost BORDETA 9.008,86

9.008,86

euros



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 9008,86
10% Benefici industrial 900,886
13% Despeses generals de l'empresa 1171,1518

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 11,080,90

21%IVA 2326,99
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 13407,89

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja 
a tretze mil quatre-cents set euros amb vuitanta-nou cèntims
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VI.  DOCUMENTS COMPLEMENTARIS  

 

A1. ANNEXE I. ESTUDIS PREVIS 
 
Abans de la posta en obra del projecte, es van realitzar uns estudis previs, analitzant detingudament quines 
eren les necessitats bàsiques dels inquilins per poder fer un habitatge tant digne com es pogués.  
Es partia d’un pressupost de 3000e, els quals havia d’incloure, com a mínim, el canvi de ús de H1, H2 i H3.  
 
 
A1.1 ANÀLISI I NECESSITAT D’ESPAIS 
 
Els requisits a tenir en compte van ser els següents: 
 
A.1.1.1 VOLUM DE ROBA PER EMMAGATZEMAR DINS D’ARMARIS 
En total vam calcular que necessitaríem 4.48m/l de penjadors per tenir tota la roba penjada de l’inquilí 1 
Mentre que amb 2m/l en tindria prou l’inquilí 2.  
En quant a calaixos, amb 2 calaixos per inquilí n’hi hauria prou. 
Això es tradueix en un armari a l’habitació principal de l’inquilí 1, més l’armari encastat de l’estudi 1. 

 
Figura 71. Espai d’emmagatzematge per a l’inquilí 1 
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Mentre que l’inquilí 2 conservarà els 2 armaris antics que hi havia en les habitacions 3 i 4. Els 2 iguals. 
 

 
Figura 72. Espai d’emmagatzematge per a l’inquilí 2 
 
A.1.1.2 ESPAI MÍNIM DE TREBALL 
 
Figura 73. Prestatgeria per estudi 1 

Durant les jornades de feina des de 
casa(teletreball) s’ha de disposar de un 
bon lloc de treball, amb l’espai necessari 
per treballar-hi lo més a gust possible.  
 
És per això que l’inquilí 1, qui més havia de 
treballar des de casa, tant amb eines de 
dibuix com eines informàtiques, va 
demanar el requisit de tenir una taula 
gran.  
Calculant la mida d’un foli en format 
DinA1, més l’espai mínim de manipulació 
d’un teclat, un ratolí i els documents 
necessaris per delinear, sumant un total 
de 84,1cm(DinA1) + 95cm(espai de 
pantalla, teclat i ratolí) + 40cm(espai per 
deixar documents i varis) i es va arribar a la 
conclusió de que una taula de 2.20m de 
llarg era el més òptim.  
Per calcular l’amplada, es va mesurar la 
distància del suport de la pantalla (model 

AOC Agon 35”), 27cm i se li va sumar l’espai del teclat (ordinari) 14cm i un últim espai format a partir de la 
distància entre el palmell de la mà i el final del colze de l’inquilí 1(34cm) per a que fos una postura còmoda, 
fent un total de 75cm. Per lo que finalment va acabar sortint un taulell de 220x75cm. 
 
L’inquilí 2, en canvi, no necessitava tanta amplada però si la mateixa llargada, degut a la disposició dels 
diferents equips de so. Com que de l’habitació 2 sobrava un moble de 2.5m de llarg que estava fent la 
funció de coixinera, vam decidir quedar-nos només amb el taulell i comprar unes potes per utilitzar-lo com 
a nova taula d’estudi. A més, es va preveure com es col·locaria i on la pantalla per a que la llum del sol 
molestés el mínim possible.  
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Figura 74. Estudi 2. 
 
A.1.1.3 ESPAI DESTINAT A EXERCICI FÍSIC 
Dins aquest infern que va ser el quedar-se a casa 24/7, es 
van haver de trobar alternatives esportives que ajudessin a 
passar aquells dies tant plans. És per això que, calculant 
l’alçada màxima dels inquilins, es va habilitar un espai al 
estudi 1 de dimensions 2x2m, més que suficient per fer-hi 
qualsevol activitat en un espai reduït. A més, es van 
comprar peces addicionals per exercitar-se, afegint-les a la 
màquina de dominades i la taula d’abdominals que ja 
disposaven.  
 
Al col·locar l’espai en un dels 2 estudis, els inquilins tenien 
gairebé la obligatorietat de, durant una estona al dia, 
desconnectar de les pantalles i tenir un moment per 
interactuar entre companys.  
 

Figura 75. Vista de la zona esportiva de l’estudi 1 

 
A.1.1.4 SUPERFÍCIE DE BIBLIOTEQUES/PRESTATGERIES 
Dins de les necessitats de l’inquilí 1 hi havien 1.5m de 
llibreria, més 60cm de cartutxos de videojocs, més tres caixes de documents que sumaven un total de 1.2m, 
més vitrines amb una distància de 1.3m i per últim, la vitrina del rèptil, de 60cm. En total, necessitava 6.4m 
de longitud de prestatgeria. Amb aquesta distribució es van aconseguir 7.5m de prestatgeria. 
En quant a l’inquilí 2, no requeria d’una prestatgeria de llibres o estris varis però si emmagatzematge per 
als seus monopatins. És per això que es va habilitar tot el fons del llit del seu estudi per a emmagatzematge. 
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A.1.1.5 MOBILIARI A MESURA 
 
En l’habitació principal tot el mobiliari es va fer a mesura. Així que es van adaptar els encàrrecs, igual que 
ens els casos anteriors, a les necessitats de l’inquilí i la seva parella.  
Per a ell, una tauleta de nit a l’alçada del llit i de fàcil accés. Que tingués l’espai just com per deixar-hi el 
telèfon i la tauleta i un espai també per a carregadors. Separat de la porta el suficient espai per a que els 
carregadors es puguin manipular fàcilment. Per a ella, un tocador per maquillar-se amb mirall 
retroil·luminat i tres endolls. Un per el telèfon personal, un pel telèfon d’empresa i un pel assecador de 
cabells. 

 
Figures 76 i 77. Detalls del mobiliari a mesura de l’habitació principal 
 
A.1.1.6 PROTECCIONS A LES FINESTRES 
 
Com que en aquesta casa hi habita un gat, era vital i imprescindible habilitar totes les cambres de 
l’habitatge per a que no tinguessin sortida directa al carrer, ni tan sols des de la finestra. Així doncs, vam 
enginyar-nos-les per a trobar la solució més senzilla; Teles mosquiteres.  
D’aquesta manera, vam resoldre dos problemes amb una única solució. 
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A.1.1.7 PRIVACITAT 
 
Per a que es tingués tanta privacitat com fos possible a 
l’habitació, es va dissenyar de manera que inclús 
l’obertura de les portes de l’armari et protegissin de 
mirades indiscretes. D’aquesta manera doncs, es va 
dissenyar l’obertura de les portes tal i com es mostra a la 
imatge. 
 

Figures 78 i 79.  Armari a mesura de l’habitació principal. 

 

 

 

 

 

 

A.1.1.8 CLIMATITZACIÓ 

Degut a que l’habitatge es troba en una planta àtic i al costat d’un edifici amb menys plantes, les 
temperatures exteriors es transmeten més fàcilment, fent que hi hagi una despesa energètic major que si 
l’edifici tingués veïns a tots costats i a sobre. És per aquest motiu que es va intentar aïllar tèrmicament la 
façana mitgera.  
La primera solució i la més evident va ser intentar aïllar des de l’exterior. Però degut a que ens trobàvem 
amb una coberta amb bastanta pendent, sense línia de vida i un cel obert, vam decidir aïllar des de l’interior, 
tot i que els resultats no fossin tant òptims.  

 
Figura 80. Desnivells de l’edifici vists en planta 
 
En el cas de l’habitació principal, que es feia completament tota nova, es va fer. Però en l’estudi es va optar 
per no fer-hi res degut a que fer-ho suposaria desfer-se d’un mirall valorat en més de 1000€, els quals no 
estàvem disposats.  
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Figura 81. Mirall de l’estudi 1 
 
A més, es va fer un estudi de climatologia per veure com es podrien beneficiar els 2 inquilins dels aires 
condicionats existents per a que la instal·lació de nous aparells fos mínima. 

 
Figura 82. Aire condicionat (dia) i ventilació forçada(nit) de la Habitació principal 
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A.1.1.9 INSONORITZACIÓ 
 
És important que dins un mateix habitatge on conviuen vàries persones es tingui un espai on un es pugui 
aïllar de l’altra persona en períodes d’internament llargs. És per aquest motiu que es va triar deixar la 
habitació 3 com a estudi 2 i no com a habitació 2, per a que durant els períodes nocturns les habitacions 
no fossin confrontants i durant els períodes diürns els estudis tampoc. 
 

 
 

 
Figures 83.1 i 83.2. Distribució d’habitacions i estudis segons insonoritzacions  
 
 
De totes maneres i per assegurar-nos, vam aïllar acústicament la paret que donava entre la habitació 
principal i l’estudi 2. 
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A.1.1.10 VALORACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 
Durant la recerca de materials per poder fer un pressupost més ajustat vaig buscar opcions per veure 
quines eren les alternatives més econòmiques per dur a terme les obres. Aquí s’inclou un llistat de botigues 
o negocis, i un preu del que pressupostaven pels requisits del client.  
 
CLIMATITZACIÓ 
 
MEDIAMARKT 
2x1 més Instal·lació(si no fan ells la instal·lació es perd la garantia)(1200+300)   1500€ 
SCOP*: 3.8 
 
Instal·lacions i Manteniments Gómez & Morell S.L. 
Cassette sostre 9000 frigories, més conduccions per tota la casa     6000€ 
SCOP*: 5.2 
 
 
Euroclima (online) 
Instal·lació de cassette 6000 frigories        4500€ 
SCOP: 4.8 
 
Degut al desmesurat preu vam descartar les dues opcions més cares quedant-nos en un principi amb la 
opció del Mediamarkt. Quan ja ens havíem fet la idea del que ens gastaríem amb clima, vam veure que ens 
deixaven les màquines de fred per fer-nos nosaltres la instal·lació. Quan vam anar al Bricomart i ens van 
confirmar que si ens entrava la garantia de la màquina(7 anys) si muntàvem nosaltres la intal·lació, vam 
decidir per realitzar-ho nosaltres mateixos.  
Ens vam gastar 69€ de tub de fred, 760€ del multisplit 2x1 (amb SCOP de 4.6), 7.58€ del suport de la unitat 
exterior i 14.95€ de cablejat elèctric(que ens va servir per la resta d’instal·lació). En total, ens va costar 
851.53€. 
 
SCOP*: Coeficient d’eficiència estacional (més és millor) 
 
IL·LUMINACIÓ 
 
BLED 
Conduccions tires led 12V         246.46€ 
Conduccions tires led 220V        286.91€ 
 
Vam optar per una solució més econòmica. Com que teníem endolls nous i ens sobraven tots els vells, 
utilitzar-los per fer una connexió de 12v com ja s’havia plantejat a BLed però comprant a llocs més 
econòmics, com a Amazon, on trobes un kit complert per només 20€. 
En total, ens vam gastar 121.95€. 
 
 
PRESTATGERIA 
 
ISOFRED  
Tallat i soldat          600€ 
 
Lafragua.es 
Prestatgeria completament acabada       1200€ 
 
En aquest cas, com que teníem radial ens vam atrevir a fer-ho nosaltres. Vam veure que el total dels 
materials pujaven 150.88€ de ferro, més soldador de fil per valor de 89€, més taps de plàstic per valor de 
9.49€ i per últim, la pintura, per valor de 42.44€, fent un total de 291.81€. 
A més, vam estar de sort, podent vendre la màquina finalitzada l’obra per 90€, guanyant un euro més del 
que ens havia costat. Per lo tant, ens vam gastar 200.81€ per fer la prestatgeria. 
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A2. ANNEXE II. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Per tal de portar un seguiment de l’obra i poder fer comparacions, es va recollir el que es feia cada dia per 
després fer un reportatge fotogràfic de la evolució de l’obra. A continuació es mostrarà un reportatge 
fotogràfic del procés de construcció. 
 

A2. 1 ESTAT ACTUAL DE L’HABITATGE (Anterior a les obres) 

 
A continuació es mostra un recull d’imatges en les que es pot apreciar com estava l’habitatge abans de les 
intervencions.  

 
Figura 84. Estat actual de l’estudi 1 
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Figura 85. Estat actual de l’habitació principal 
 

 
Figura 86. Estat actual de l’estudi 2 
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A2. 2 TREBALLS PREVIS 
 

 
Figura 87. Desmuntatge de mobiliari de l’habitació principal (1) 
 
 
 
 
 

 
Figura 88. Desmuntatge de mobiliari de l’habitació principal (2) 
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Figura 89. Desmuntatge de mobiliari de l’habitació principal (3) 
 
 
 
 
 

 
Figura 90. Desbrossat de l’habitació principal 
 
 
Durant la primera etapa de l’execució va ser imprescindible dur a terme una bona organització dels 
elements que anàvem retirant per a que no es quedessin apilonats els materials a l’escala de l’edifici fins 
que l’ajuntament pogués passar a recollir-los. 
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Figura 91. Solució constructiva adoptada per la oficina 
 
En aquest punt, l’inquilí 1 va tenir que adaptar l’espai fins poder resoldre la situació per poder seguir fent 
teletreball. Per fer-ho, es van tallar les potes d’un cavallet de fusta per fer que l’alçada coincidís amb el 
nivell de la taula. 
 
 
 
 

 
Figura 92. Recepció i comprovació dels materials  
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A2. 3 FASE 1. HABITACIÓ PRINCIPAL I INSTAL·LACIONS 
 
 
 
 

 
Figura 93. Execució de la beina   
 
 
 
 
 

 
Figura 94. Primers muntants i tubs de fred que travessen la beina a façana principal 
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Figura 95. Tubs de fred que travessen la beina del mur de càrrega 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 96. Vista exterior dels tubs de fred que travessen la beina a façana principal 
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Figura 97. Els muntants no arriben al sostre per deixar en un futur el pas de les instal·lacions 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 98. Es comencen a tapar els muntants amb plaques de guix laminat de 2x1m. Es col·loquen canals en horitzontal per rigiditzar 
l’estructura. 
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Figura 99. Replanteig del fals sostre i inici de col·locació de canals. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 100. Vista del fals sostre amb forma suggerent 
 
En aquesta etapa de l’obra es pot apreciar que els muntants sempre es col·locaran verticalment mentre 
que els canals són els que aniran horitzontalment. Per poder col·locar bé el fals sostre es va utilitzar una 
tècnica que consta en agafar retalls de muntants més llargues de lo desitjat (són més rígids, per lo que van 
millor) i posar-los verticalment per l’exterior de la canal que està subjecta al sostre i la canal que es vol fixar 
i es cargola al punt oportú per després tallar muntants de la mida necessària i fixar bé la estructura.  
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Figura 101. Detall constructiu per rigiditzar una estructura flotant 
 
En aquest cas, com que el que pretenem és rigiditzar l’estructura, col·loquem muntants enlloc de canals en 
els travessers horitzontals, superposats entre si per poder donar la forma d’esquadra desitjada. Aquests 
muntants aniran subjectes dins les canals que ja estaran col·locades a la paret, tal i com es mostra en la 
figura 102. 
 
 
 
 

 
Figura 102. Estructura del fals sostre acabada. Muntants per rigiditzar l’estructura es col·loquen dins els canals de la paret. 



PAU IZQUIERDO SÁNCHEZ-FORTÚN UDL-ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
 

 

64 PROPOSTA DE PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA D'OBRES MENORS PER A L'ADEQUACIÓ D'UN HABITATGE AMB 
CRITERIS DE DISSENY BIOFÍLICS ADAPTAT AL PROGRAMA DE NECESSITATS DE LA PROPIETAT 

 
Figura 103. Estructura de l’armari encastat 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 104. Vista de l’obra després dels primers 10 dies 
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Figura 105. Es comencen a col·locar els muntants a la paret mitjanera. 
 
Tot i que en un principi estava programat doblar la canal, com que el càlcul tèrmic donava uns resultats 
molt positius la propietat va decidir utilitzar només 4cm d’aïllament tèrmic, per lo que no va fer falta doblar 
la canal. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 106. Vista de l’obra després de 12 dies. 
 
Com que hi havia una caixa registrable que quedava dins l’armari, es va moure fora.  
A petició de la propietat i tot i tenir els materials, es decideix no fer arribar l’aïllament dins l’armari, 
mencionant que donarà més estabilitat al penjador si va ancorat a la paret, lo que ens acaba suposant que 
l’armari en aquell punt es torna més ample i es replanteja l’estructura de l’armari per augmentar la rigidesa 
de la zona on anirà el penjador. 
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Figura 107. Armari encastat  

En aquest punt, degut a que els perfils acaben fent un gruix de 6cm en total, el revestiment amb les 
plaques de guix laminat es poden aprofitar tots els perfils petits.  

 

 

Figura 108. Exemple de com s'ordenava l'obra a cada final del dia. 
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Figura 109. Dia 16 de l’obra. Es comença a veure el resultat. (1) 

 

 

 

 

Figura 110. Dia 16 de l’obra. Es comença a veure el resultat. (2) 
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Figura 111. Proves d’il·luminació indirecta amb els antics ulls de bou de l’habitació 

 

 

 

 

 

Figura 112. S’aprofita que l’habitació està pràcticament buida i acabada per fer els talls per a la futura prestatgeria de l’estudi 1. En 
la imatge es porta sabates i ulleres de seguretat 

 

En aquest punt es va començar a treballar paral·lelament entre l’habitació principal i els 2 estudis. En el 
estudi 1 feia falta tallar molts perfils perquè la tercera fase durés el mínim possible, per a que l’inquilí 1 es 
quedés el mínim temps possible sense treballar. L’estudi 2 començava a buidar-se de mobiliari i es podia 
aprofitar per tapar forats, treure sòcols, etc. 
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Figura 113. Comencen les obres de la tauleta de nit i el tocador  

 

 

 

 

 
Figura 114. Superfície de la tauleta de nit, pendent de col·locar-la 
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Figura 115. Tauleta de nit muntada.  
 
En aquest punt hi va haver un error de càlculs. Es pretenia fer una tauleta de nit que quedés rasant a la 
paret però enlloc d’això va acabar reculada 2cm. 
 

 
 
Figura 116. Com hauria d’haver quedat vs. Com va quedar. 
 



PAU IZQUIERDO SÁNCHEZ-FORTÚN UDL-ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
 

 

71 PROPOSTA DE PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA D'OBRES MENORS PER A L'ADEQUACIÓ D'UN HABITATGE AMB 
CRITERIS DE DISSENY BIOFÍLICS ADAPTAT AL PROGRAMA DE NECESSITATS DE LA PROPIETAT 

 
Figura 117. Com s’hauria d’haver executat vs. Com es va executar. 
 
La execució correcta hauria set revestint la part interior de la tauleta amb plaques de guix laminat i fer el 
mateix amb el cub voladís de la tauleta però per falta de especejament previ a l’execució es va cometre 
aquest error. El resultat va acabar sent molt positiu de totes maneres però un bon anàlisi previ de 
l’especejament hagués evitat cometre aquesta confusió. 
 
 
 
 

 
Figura 118. Durant tota l’obra es va donar molta importància a la neteja tant durant com després d’acabar la jornada. 
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Figura 119. Mobiliari auxiliar acabat. Preparat per perfilar 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 120. Proves d’il·luminació. Cornises en paret col·locades 
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Figura 121. Perfilat de tauleta de nit i tocador 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 122. Resultat de l’obra després d’una primera capa de pintura 
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Figura 123. Pintat de la zona tocador 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 124. Il·luminació a primera hora del dia 
 
 
Ja s’esperava aquest resultat a l’estudi previ però el resultat va ser millor que l’esperat. 
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Figura 125. Primera encesa de llum indirecta de la tauleta i el tocador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 126. Proves de miralls per veure com quedaria. Es pot veure que en els armaris es va substituir un prestatge per un prestatge 
pantaloner 
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Figura 127. Sistema de subjecció de portes  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 128. Reflex del mirall del tocador a la paret 
 
 
En aquest punt faltava col·locar el paviment de l’habitació(fusta laminada) i els calaixos. Com que encara hi 
havia obra de guix laminat pendent es va decidir iniciar la fase 2 sense tancar la Fase 1 degut a la quantitat 
de pols que genera aquest material. 
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A2. 4 FASE 2. ESTUDI 2 I PASSADÍS 
 

 
Figura 129. Cel ras del passadís 
 
 
Es va començar col·locant muntants i canals per baixar el cel ras del passadís per acabar tota la part de guix 
laminat lo més aviat possible. 
 

 
Figura 130. Beina a estudi 1 
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Figura 131. Cel ras i antic aire condicionat 
 

 
Figura 132. Calaixos de l’habitació principal 
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Figura 133. Netejada del sòl per a col·locació de malla aïllant  
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Figura 134. L’habitació principal està gairebé acabada. Només falta col·locar el terra laminat  
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Figura 135. Col·locació del terra laminat 
 
 

 
Figura 136. Descobert de les instal·lacions existents de l’aire condicionat 
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Figura 137. Manipulació de l’aire condicionat per posterior trasllat a estudi 2 
 

 
Figura 138. Col·locació de terra laminat en estudi 2 
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A2. 5 FASE 3. ESTUDI 1  
Durant aquesta fase es va traslladar l’estudi de l’inquilí 1 a l’estudi de l’inquilí 2 
 

 
Figura 139. Estudi 1 abans de l’inici de les obres 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 140. Estudi 2 adaptat per a l’inquilí 1 
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Figura 141. Especejament i replanteig de l’estructura de la prestatgeria 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 142. Evolució avançada de la prestatgeria  
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Figura 143. Prestatgeria ja muntada 
 
 

 
Figura 144. Prestatgeria col·locada al lloc pertinent. Les mesures quadren 
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Figura 145. Rebedor estat actual 
 

 
Figura 146. Cel ras del rebedor 
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A.3 RESULTAT FINAL 

A3. 1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Figura 147. Estudi 1 estat actual  

 
Figura 148. Estudi 1 resultat final 
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Figura 149. Habitació principal estat actual 
 
 
 

 
Figura 150. Habitació principal prevista 
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Figures 151, 152. Habitació principal resultat final 
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Figura 153.  Estudi 2 Estat actual 

 

Figura 154. Estudi 2 resultat final 



PAU IZQUIERDO SÁNCHEZ-FORTÚN UDL-ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
 

 

91 PROPOSTA DE PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA D'OBRES MENORS PER A L'ADEQUACIÓ D'UN HABITATGE AMB 
CRITERIS DE DISSENY BIOFÍLICS ADAPTAT AL PROGRAMA DE NECESSITATS DE LA PROPIETAT 

 

Figura 155. Passadís resultat final I 

  

Figura 155. Passadís resultat final II  
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A3. 2 DURACIÓ REAL DE L’OBRA. DIAGRAMA DE GANTT 



Proposta de projecte executiu de
reforma d'obres menors per a
l'adequació d'un habitatge amb criteris
de disseny biofílics adaptat al programa
de necessitats de la propietat

Títol del projecte: Ubicació:
Av Garrigues, 75 3r 1a

Propietari:
Adolf Izquierdo Borrás

Plànol:

Arquitecte tècnic:
Pau izquierdo Sánchez-Fortún

Escala:

Data:
NOVEMBRE 2021
Nº Plànol:

Diagrama de Gantt Real S/E

Figura 157

0 25 50 100 200 400cm
N

Gantt FEBRER MARÇ
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DESMUNTATGE 6
NETEJA 2
COMPRA MATERIAL 4
RETIRADA MOBILIARI VELL 4
ARRIBADA MATERIALS 4
INSTAL·LACIÓ DE FRED/BAIXANTS 3 2
INSTAL·LACIÓ DE MONTANTS 2 5 8 5 3
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 1 6 2 1
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 4 2
PERFILAT DE CARTRÓ-GUIX 6 2 3
TALL DE PERFILS METÀL·LICS 3 3 3 3
INSTAL·LACIÓ DE MOTLLURES 7
PORTES DE L'ARMARI 5
CALAIXOS DE L'ARMARI 6
ENVERNISSAR
ENGUIXAT
PINTURA 3 3
SOLDAR
TRASLLAT MOBILIARI
PARQUET
TALL FUSTA PRESTATGERIA
TRACTAMENT FUSTA PRESTATGERIA
SÒCOL

8 4 4 6 0 8 0 8 0 6 6 0 2 6 6 2 0 3 5 4 10 12 6 0 0 0 5

MARÇ ABRIL
TOTA

L

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HORE

S
DESMUNTATGE 2 2 10
NETEJA 1 2 5
COMPRA MATERIAL 1 5
RETIRADA MOBILIARI VELL 2 6
ARRIBADA MATERIALS 4
INSTAL·LACIÓ DE FRED/BAIXANTS 2 4 2 2 15
INSTAL·LACIÓ DE MONTANTS 3 26
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 2 2 14
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 3 3 12
PERFILAT DE CARTRÓ-GUIX 5 2 18
TALL DE PERFILS METÀL·LICS 12
INSTAL·LACIÓ DE MOTLLURES 2 5 1 15
PORTES DE L'ARMARI 5
CALAIXOS DE L'ARMARI 6
ENVERNISSAR 5 5
ENGUIXAT 2 3 2 2 9
PINTURA 2 4 4 1 5 5 27
SOLDAR 4 4 4 4 16
TRASLLAT MOBILIARI 3 2 5
PARQUET 4 4 4 2 14
TALL FUSTA PRESTATGERIA 4 4
TRACTAMENT FUSTA PRESTATGERIA 2 3 5
SÒCOL 5 4 3 12

2 10 8 4 8 4 0 4 4 5 8 4 4 10 10 3 4 2 1 4 7 4 9 5 8 7 250

HABITACIÓ 2 HABITACIÓ 3 HABITACIÓ 1 REBEDOR MENJADOR
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A3.3 COMPARACIÓ DE DIAGRAMES DE GANTT 
 
Després de realitzar l’obra i una vegada acabada, es procedeix a analitzar el diagrama de Gantt programat 
vers el diagrama de Gantt que ha acabat resultant. 

 

Figura 158. Gantt estimat 

 

Figura 159. Gantt real 
 El factor més apreciable és el fet de que la durada ha augmentat en 17 dies respecte la versió 
programada. Tot i això, hi ha vàries similituds en quant a inversió de dies i hores per cada una de les fases. 

Els canvis que més s’aprecien són entorn al rebedor, que en un principi es programava fer-lo en una 
segona fase però va acabar fent-se al final degut a que necessitàvem la llum entre sostre i terra per a 
poder fer moviment de materials durant les diferents fases de l’obra.  
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A4. PRESSUPOST REAL 
 

FACTURES MATERIALS         

Factures BRICOMART   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

MATERIALS     

Panel poliuret multiaislante 200x100x2cm 4 14,35 57,4 
Panel poliuret multiaislante 200x100x4cm 3 13,9 41,7 
1000 torn tipo PM 3.5x35mm  1 5,98 5,98 
Pasta juntas SEMIN PLAKIST 25kg  2 15,95 31,9 
Placa yeso lami BA 2000x1200  15 4,48 67,2 
Canal 46mm 3m  15 1,75 26,25 
Montante 46mm 3m  17 2,1 35,7 
Maestra 70/30mm 3m  6 2,6 15,6 
Cinta guardavivos 51mm 30m  2 6,25 12,5 
Cinta juntas 51mm 150m  1 2,78 2,78 
Yeso proyectar PROYAL XXI 20kg  1 2,98 2,98 

    299,99 

     

FUSTA     

Tablero MDF 120x60x0.3cm  1 2,6 2,6 
Soporte lateral 2ud  5 1 5 
Pantalonero 11 perchas  1 18 18 
Rodapie poliester LAC   18 5,95 107,1 
Tablero pin rust 200x40x1.8cm  2 11,9 23,8 
Tablero pin rust 200x60x1.8cm  3 15,45 46,35 
Liston cep abet 2400x60x40mm  1 6,5 6,5 
Mosquitera enro BCA   3 49,5 148,5 

    357,85 

     

PINTURA     

Pintura plastica int/ext sat EXTRALUX 15l blanco 1 33,5 33,5 
Pintura plastica int/ext sat EXTRALUX 15l blanco 1 9,95 9,95 
Adhesivo montaje B/disolv 300ml 
BCO  1 14 14 
BZ int acril MT ecobarp 4l  1 42,44 42,44 
Lasur Ext sint MT intemperie XZ 1l 
incol  1 15,4 15,4 
Rollo base parquet poliet 2mm 
24.7m2  2 17,04 34,08 
Cinta de pintor 36mmx45m  1 1,33 1,33 
Base plástica MT coloso 4l  2 18 36 

    186,7 

     

FERRETERIA     

2 angulos 40x20x20 zincados  27 0,77 20,79 
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35 tacos SX6 c/torn  1 2,75 2,75 
Plataforma c/ruedas 29x57.5cm 
150kg  1 9,5 9,5 
Juego de guias telescopico 400mm  4 7,25 29 
12 bis cazoleta 35mm rectas  2 7 14 
Tubo Cuad decapado 
30x30x1.5x3000mm  16 9,43 150,88 

    226,92 

     

ELECTRICITAT     

Caja empotrable 2 mec p/tab hueco 136x68x42mm 1 2,26 2,26 
Caja empotrable 1 mec p/tab hueco 136x68x46mm 1 1,59 1,59 
Caja empotrable mec p/tab hueco 65x65mm 1 0,7 0,7 
Multisplit 3000+3000 Airmart R32  1 760 760 
Juegos soportes soldados 
600x500mm  1 7,58 7,58 
Bitubo cobre frigo AISL 1/4x3/8 20m  1 69 69 
Cable LH RZ1-K 3G 1.5mm2 Mlineal 
VDE  5 0,79 3,95 
Triplan LH H07Z1-k 3x1.5mm 10m  1 14,95 14,95 

    860,03 

     

EINES     
5 Lijas delta 95x135mm velcro grano 
60  1 3,75 3,75 
Bobina hilo tubular s/gas 0.9mm 
450gr  1 14,25 14,25 

    18 

     

SERVEIS INTERNS     

Transporte a domicilio  1 40 40 

     
     

Factures Amazon   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

MATERIALS     

Tapones de plástico para tuberías, 30 x 30 mm 20 ud  1 9,49 9,49 
20m CORNISAS MOLDURAS DE TECHO "T30" 
POLIESTIRE 2 54,38 108,76 

    118,25 

     

FUSTA     

Emuca - Patas de mesa regulables Ø60x710mm x4  1 23,2 23,2 

     

FERRETERIA     
LYTIVAGEN 2 PCS Adapt Latón de 5/16 "SAE Hemb a 
1/4"  1 8,59 8,59 
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ELECTRICITAT     

15m tira led regulable 12v  1 25,99 25,99 
6m tira led regulable 12v  4 23,99 95,96 

    121,95 

     

Factures Bricodepot   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

MATERIALS     

Taco univer macizo 6x30  1 2 2 
1 kit fijación  1 4,95 4,95 
25 fij. Brid 9mm TR  1 1,25 1,25 
Taco golpe 5x30  3 1,25 3,75 

    11,95 

     

FUSTA     

Suelo laminado   20 16,87 337,4 

     

ELECTRICITAT     

Tubo corrugado  1 9,05 9,05 
Cable M/L RVK 5g2.5  20 1,95 39 

    48,05 

     

Factures Jysk   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

MOBILIARI     

Tamboret de bar PEBRINGE respatll.  1 65 65 

     

Factures HiperAsia   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

MATERIALS     

Taco plastico 6mm  1 0,7 0,7 
Tirafondo cabeza  2 0,5 1 
Inc.SATYA nag cham  1 1,2 1,2 
Soporte  2 2,1 4,2 
Varios 1  7 0,4 2,8 

    9,9 

     

FERRETERIA     

Arandela plana EN  1 0,5 0,5 

     

ELECTRICITAT     

Caja de emnpotr  3 1,7 5,1 

     

Factures Albert Soler   Quantitat Preu unitari TOTAL 
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FUSTA     

Panel OSB 250x125x1,5cm cortad.  2 23 46 

     
     

FERRETERIA     

Perfil transic.desn.torn.100cm blist.  1 21 21 

     
     

Factures Barcelona Led   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

ELECTRICITAT     

Aro Downlight empotr apantal. Bombilla GU10 2 6,57 13,14 
Aro downlight red fijo bombilla dicroica GU10/MR16 2 8 16 
Bombilla GU10 LED 5W 450lm  4 1,22 4,88 

    34,02 

     

FACTURES EINES         

Factures BRICOMART   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

EINES     

Fresa FORSTNER cazoleta 35mm  1 15,5 15,5 
Varilla mezcladora de pintura 
80x400mm  1 1,51 1,51 
Taladro percutor 18v 2x2AH STAYER  1 99 99 
Punzonadora perfiles plaquista  1 26,8 26,8 
Cepillo carton yeso 155mm STANLEY  1 7,25 7,25 

    150,06 

     

PINTURA     

Rodillo superf lisa microf seda 22cm  1 6,3 6,3 

     

Factures Amazon   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

EINES     

SANTOO 4p Imán de soldaduraoldadura magnética  1 11,99 11,99 

     

Factures HiperAsia   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

EINES     

Brico Box 425x325x  1 8,2 8,2 
Bricobox Negr C/R  1 18,2 18,2 
Tijera corta chapa  1 4,5 4,5 
Corta tubos 3-22mm  1 2,3 2,3 

    33,2 
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Factures Lidl   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

EINES     

Parkside Soldado  1 89,99 89,99 
Parkside set cap  2 3,99 7,98 

    97,97 

     

Factures Albert Soler   Quantitat Preu unitari TOTAL 

     

EINES     

Llave Stillson Acero SINEX   1 11,24 11,24 
Serrucho c/inglete ratio  1 9,35 9,35 

    20,59 

     
 

 

 RESUM FACTURES   
  MAT EINES TOT 
 BRICOMART 1989,49 156,36 2145,85 

 AMAZON 271,99 11,99 283,98 
 BRICODEPOT 397,4 0 397,4 
 JYSK 65 0 65 
 Hiper Asia 15,5 33,2 48,7 
 Lidl 0 97,97 97,97 
 Albert Soler 67 20,59 87,59 

 B-Led 34,02 0 34,02 

  2840,4 320,11 3160,51 
 

     

HORES TREBALLADES         

ESPECIALISTA preu/h hores  TOTAL 
OFICIAL 1a 17,17 71,5  1227,655 
MANOBRE 14,64 71,5  1046,76 
OFICIAL 1a FUSTER 17,48 12,5  218,5 
MANOBRE FUSTER 15,09 12,5  188,625 
OFICIAL 1A CLIMATITZACIÓ 17,75 7,5  133,125 
AJUDANT CLIMATITZACIÓ 14,95 7,5  112,125 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 17,75 6  106,5 
AJUDANT ELECTRICISTA 14,95 6  89,7 
OFICIAL 1A PINTOR 17,17 13,5  231,795 
AJUDANT PINTOR 14,97 13,5  202,095 
OFICIAL 1A SOLDADOR 17,75 14  248,5 

AJUDANT SOLDADOR 14,95 14  209,3 

  250  4014,68 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE    
     
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 7.175,19  
Benefici industrial 10%........................................................................................................ 717.519  
     
     
     

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   7.892,71 

     
     
     
 
21%IVA....................................................................................................................................  1.657,47  

     

     
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE    9.550,18 
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A4. 1 COMPARACIÓ DE PEC’S 
 
Després de realitzar l’obra i una vegada liquidat el pressupost real, es procedeix a analitzar-los i comparar-
los. Com a PEC calculat per el TCQ, suma un total de 13.497,89€, mentre que el PEC real baixa fins a 
9.550,18, existint una diferència entre ambdós de 3.947,71€. 
La diferència de gairebé 4000€ es deu en les despeses generals de l’empresa, no comptabilitzades en el 
PEC real, degut a que manca la experiència en la redacció d’aquest document.  
 
 
 

 
Figura 160. Comparació de PEM’s 
 
Si s’analitza el cost dels especialistes implicats a l’obra, els resultats són molt dispars. Mentre que en el 
PEM calculat pel TCQ s’inverteixen 124hores, en el PEM realitzat s’hi han invertit 250. Segurament això 
sigui degut a la falta de pràctica dels participants en el cas real. 

 

Figura 161. Hores invertides segons TCQ 
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Figura 162. Hores invertides reals 
 

Després de comparar les hores fictícies i les reals, el resultat és que, tret que en el projecte real es doblen 
les hores, la proporció d’hores invertides en cada partida és similar tret les de la pintura. Segurament això 
sigui donat a que en la pintura del armari encastat s’hi va voler donar vàries capes de pintura plàstica 
satinada per donar-li un toc de brillantor.  
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CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

És freqüent trobar-se treballs de fi de grau que simulin un projecte o inclús la execució d’obra 
d’un projecte. Però normalment ningú el porta a terme, si mes no, no abans d’examinar-se i per 
lo tant, abans de tenir el títol.  

És un projecte que pretén transmetre la experiència viscuda d’una execució real. Pretén 
sincerar-se amb el lector i demostrar que a totes les obres sorgeixen imprevistos,  que és molt 
important conèixer el material amb el que es treballa i no perdre mai les ganes de millorar. 

Aquest projecte va dedicat a totes aquelles persones inexpertes com jo, que s’introdueixen per 
primer cop, després de molts anys d’estudi, a una carrera professional molt intensa i extensa. 
Una carrera que pot millorar en gran mesura la vida de les persones per les qui treballarem, 
adequant tots aquells espais a les seves necessitats. Fent espais més habitables. 

Després de tot aquest procés viscut he après que em queda molt per aprendre. Però he 
descobert coses que no em sorprendran la propera vegada. I és que qualsevol pressupost que 
et plantegis, per molt que profunditzis, sempre es podrà millorar. Que qualsevol error que es 
cometi en l’obra sempre té una solució i que a vegades aquestes solucions són millors i més 
enginyoses que el problema plantejat. Que els inconvenients sorgits en una obra petita es poden 
extrapolar a una obra de major magnitud. 

He aprés a fer un replanteig en l’obra, he aprés a soldar, tallar ferro, manipular plaques de guix 
laminat, com fer un armari des de zero o com ficar parquet. Quan vagi en la meva propera obra 
sabré què dir-li al oficial perquè jo ho hauré fet abans. I això val or.  

És important entendre que aquesta obra es va realitzar durant el confinament de principis de 
2021. Per tant, és una obra realitzable durant un confinament. 
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