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Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

1. Objecte del treball

L’objecte d’aquest treball es la rehabilitació i adequació de l’edifici plurifamiliar situat al carrer 
Magdalena 15 de la ciutat de Lleida.  
L’edifici actual consta de 6 plantes, estructurades en dos locals en planta baixa i dos habitatges 
per planta, es a dir, un total de 10 habitatges. 
El treball inicial consistirà en l’estudi de l’estat actual, analitzant materials emprats i sistemes 
constructius per tal de trobar a que es deuen les diverses patologies detectades i esmenar-les 
amb tècniques constructives que es descriuran en els diferents punts del treball.  
El següent pas serà la rehabilitació i l’adequació de l’edificació per assegurar en el seu interior 
un confort i habitabilitat màxims, tenint present el límit econòmic del que suposa una 
promoció immobiliària, fent referencia als preus mitjos de la ciutat de Lleida per habitatges i 
locals de similars característiques.  
Així doncs, ens basarem en les especificacions que ens anirà definint un promotor fictici, que 
en definitiva, busca un rendiment econòmic a l’hora d’una correcta construcció i habitabilitat. 
Puntualitzem que aquest treball no es un projecte, únicament es un estudi de viabilitat que 
entregarem al promotor per que ell valori si, després de veure els resultats, vol executar l’obra 
i per tant, el projecte. En cas afirmatiu, el projecte podrà servir-se dels elements que s’han 
utilitzat en l’estudi, ja que es compleix la normativa establerta. 
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Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

2. Memòria descriptiva
2.1 Situació i localització de l’edifici existent 

L’edifici es troba en el carrer Magdalena 15 de la ciutat de Lleida, amb codi postal 25007, 
comarca del Segrià, Catalunya.  

Situació respecte Catalunya 
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Situació respecte la ciutat de Lleida 

 

Situació respecte l'entorn més pròxim 
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Vista zenital de l'edifici 

Vista lateral de l'edifici 
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La parcel·la on es situa actualment l’edifici presenta una geometria irregular, destacant una 
façana quasi bé tres vegades mes estreta que la seva llargada.  
El seu entorn mes pròxim el composen les dues edificacions veïnes; identifiquem l’edifici 
mitjaner carrer Magdalena 17, i el carrer Magdalena 13, el qual abraça per la part posterior 
l’edifici en estudi i que toca directament amb el carrer la Parra. 
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2.2 Historia de l’entorn 
 

2.2.1 Historia del barri de Santa Magdalena. 

Un dels elements més importants de la zona era la parròquia de Santa Magdalena, que es 
trobava a l’antic raval de Magdalena, sota la Seu Vella, que es va formar en l’època sarraïna 
(Segle VIII) al camí de Corbins, al costat d’un mercadal que començava des de la Porta 
Ferrissa. Va ser un nucli industrial important (hi havia teixidors, adobers, blanquers, 
serrallers, bruneters, etc. ) i va sofrir molt en els diversos setges de la ciutat. Les vies 
principals són els carrers del Carme i de Magdalena. La parròquia de Magdalena, en entrar 
els cristians a Lleida, era un raval tancat per muralles noves, anomenat pels sarraïns  
al-Rabad. La parròquia de Santa Magdalena ja estava constituïda al 1163 i l’antic edifici 
parroquial, d’estil gòtic (construït al segle XIII), va subsistir fins el 1812 (s’esfondrà amb 
motiu de l’explosió del polvorí de la Suda) aleshores va ser traslladada a l’església del 
Carme. Modernament, es va construir una nova església parroquial dedicada a Santa 
Magdalena ubicada en altre zona.  
L’església vella tenia al costat la rectoria i la Casa de Beneficiats; el campanar era davant el 
carrer d’en Suera, continuació del de n'Amiguet. La façana lateral donava al que el 1429 
s’anomenava carrer de la Creu Coberta de Magdalena. La rectoria feia cantonada al carrer 
de Bafart (aleshores d’Arnau de Ponts). També es trobaven aprop els banys de Magdalena, 
documentats el 1156 i encara existents el 1429, que eren probablement d’origen àrab. 
L’eixample de Lleida es va començar a fer des de l’areny de Magdalena al voltant del 1828, 
com una continuació de l’obra urbanística que havia iniciat Blondel. El promotor de la 
urbanització de l’areny va ser el brigadier Lluís Maria Andriani i Escofet, d’origen barceloní. 
 
 

 

Segle XV. Lleida, els barris de la ciutat medieval: raval de la Magdalena. “Cartografia i món urbà», Jordi Bolós 
(catedràtic d'Història Medieval a la UdL), 2005” 
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2.2.2  Eix comercial de Lleida 

Per posar-nos en context sobre l’evolució de la zona on es troba l’edifici que rehabilitarem, 
ens fixarem en L’Eix comercial de Lleida, que esta format per 8 carrers amb la seva pròpia 
historia, entre ells el Carrer Magdalena:  

2.2.2.1 Carrer Alcalde Costa 

Durant l’Edat Mitjana, formava part dels camps de conreu de l’anomenada Corda de 
Gardeny, partida que envoltava el turó del mateix nom.  
Aquests terrenys pertanyien a l’Orde del Temple des de la conquesta cristiana de Lleida, 
l’any 1149, per part de Ramon Berenguer IV i Ermengol VI d’Urgell. 
Els horts, els sembrats i especialment la vinya, eren els principals conreus d’aquesta zona. 
El setge de 1464 (Guerra Civil Catalana) va destruir cases i conreus. Lleida iniciarà el 
Renaixement refent-se'n mitjançant la construcció d’unes noves muralles i edificis que van 
utilitzar la pedrera de Gardeny. 
Als inicis del segle XIX era conegut amb el nom de Camí de Gardeny o carrer de la Barca, 
probablement perquè aquesta era la via que conduïa a les famoses barques del Tòfol. 
A partir de 1895, l’alcalde Francesc Costa, del partit conservador, va començar l’alineació 
actual del carrer que des de 1897 s’anomena d’aquesta forma. 
 
 

 

Foto del Carrer Alcalde Costa després d’una batalla al 1938. 

 

 

 

 



 

14 
 

Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

2.2.2.2 Carrer Sant Antoni 

Durant el segle XII, era la via principal del Barri nou de Sent Lorenç (zona d’extramurs on 
convivien cristians i musulmans). 
En temps de Pere el Cerimoniós, el Barrinou es va incorporar al recinte urbà de la ciutat 
mitjançant la construcció d’unes noves muralles. 
El portal de Sant Antoni esdevindrà l’indret de la ciutat de Lleida on els reis juraran els seus 
privilegis, ja que era a prop de la via que unia Castella amb Catalunya. 
En el segle XVII en el carrer de Sant Antoni s’hi va establir l’orde mercedari que des de feia 
molt de temps residia a Lleida. Fins al segle XX, va estar poblat majoritàriament per 
famílies pageses, jornalers i menestrals. 
En l’època contemporània, el carrer de Sant Antoni ha patit diverses remodelacions: El 
1835 desapareix l’orde Mercedari. A partir, de 1858 s’hi va establir la societat recreativa “El 
Liceo de la Amistad”, que hi feia ball i teatre. El 1875, aquest local es va convertir en la 
Societat Literària i de Belles Arts. 
 
 
 
 
 

 

Foto del inici del Carrer Sant Antoni al segle XX. 
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2.2.2.3 Avinguda Blondel 

El seu espai, durant l’Edat Mitjana, era ocupat per uns arenys del riu Segre.  Tot i ser un 
espai arenós, durant el segle XII als arenys del Segre s’hi localitzaven molins, banys, forns, 
adoberies i obradors. Després d’algunes riuades dels segles XV i del XVI es planteja la 
construcció d’un mur o banqueta al marge dret del riu per protegir la ciutat del 
desbordament del riu Segre 
Inicialment, el mur que es va edificar va ser conegut com el de la Banqueta però a partir 
del segle XIX ja es coneix amb el nom d’Avinguda de Blondel, en honor del marquès de 
Blondel. 
Durant el segle XX, l’Avinguda de Blondel ha acollit diverses empreses industrials o de 
serveis financers, comercials i culturals com la fàbrica de gel La Catalana, el Banc 
d’Espanya, el Montepío, la Cambra de la Propietat Urbana, les companyies elèctriques 
Riegos y Fuerzas del Ebro i del Cinca, el Liceu Escolar, el cine Vinyes, el casal de Joventut 
Republicana, el dispensari municipal i la Gota de Llet. 

Foto de l’Avinguda Blondel de 1930 titulada “La Banqueta de Blondel, Lleida”
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2.2.2.4 Carrer Major 

Ha estat sempre una de les vies més antigues i destacades. En temps dels romans havia 
format part de la Via Augusta; en els períodes musulmà i cristià continuà sent una de les 
vies més importants. 
A l’època moderna continua sent la principal via de trànsit de carruatges entre l’interior de 
la Península i la resta de Catalunya. Per aquest motiu, hi haurà molts i diversos 
establiments d’articles de pell, de sabaters, llibreries, hostals o fondes... Als inicis del segle 
XIX, s'hi estableixen els primers cafès, com l’hostal del Tres Reis, local que va atreure molta 
gent i va ser centre de tertúlia de polítics, funcionaris, propietaris, ramaders… 
Malgrat les conteses bèl·liques que ha patit Lleida, el carrer Major ha estat durant els 
segles XIX i XX el centre principal dels serveis comercials, mèdics, farmacèutics, d’esbarjo i 
administratius de la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Carrer Major realitzada al segle XX 

Foto del Carrer Major. Soldats de guàrdia davant la porta del Govern Militar, al 
número 45, durant el comandament del general de brigada Joan Gimeno. Segle XX 
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2.2.2.5 Plaça Sant Joan 

L’actual plaça de Sant Joan ha estat un dels espais més emblemàtics i concorreguts de la 
història de Lleida, com ho demostren els documents i restes arqueològiques trobades en 
aquest espai associat ja amb l’antic fòrum romà. 
L’origen del seu nom s’ha relacionat amb la llegenda de Salomé, segons la qual, aquest 
personatge trobaria “la mort ballant sobre la superfície gelada del Segre, i que en fondre’s, 
la massa de gel flotant li va tallar el cap”. 
La plaça de Sant Joan era un espai molt petit, ple de parades, porxada com els carrers que 
l’envoltaven.  A partir del segle XV, la Paeria modernitza i eixampla l’espai de la plaça 
mitjançant l’enderroc de porxos, cases i parades. 
Actualment, està catalogada com a monument del municipi de Lleida i inclosa a l'inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i s’ha convertit en l’autèntica plaça major de 
Lleida, amb diferents espais en què la gent interactua i pot assistir a actes de festa major i 
altres manifestacions culturals. 
 
 
 

 

 

 

 

Foto de la Plaça Sant Joan. Segle XX. 
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2.2.2.6 Portaferrissa 

Actualment, la zona comercial de Portaferrissa inclou el carrer de Sant Joan, la Plaça de la 
Sal i el carrer Clot de les Monges fins al carrer Turull i la Baixada de la Trinitat. 
Curiosament, aquest mateix espai, amb noms diferents, ja existia en l’Edat Mitjana. 
L’actual nom de plaça de la Sal apareixeré cap a finals del segle XVI, quan en aquest espai 
s’hi  instal·là l’estanc de la Sal, on s’elaborava aquest producte, procedent de les salines de 
Cardona. En nom de Felip II, la factoria era administrada per Pedro de Villagordo, que va 
viure en una casa al costat de la Reial Fàbrica de la Sal i que va patrocinar el primer teatre 
de comèdies de Lleida. 
Durant el segle XVII, els veïns de la plaça de la Sal ja no treballaven la pell com els seus 
avantpassats, sinó que feien de sastres, de pagesos o d’hostalers.  
A partir de 1836, el govern declara lliure la venda de la sal, per la qual cosa l’estanc de la 
Sal desapareixerà de la plaça, que a finals del segle XIX veurà com desapareixeran els antics 
porxos medievals i com es modificarà el seu traçat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la Plaça de la Sal. Segle XX. 
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2.2.2.7 Carrer Carme 

Durant tota l’Edat Mitjana, el carrer del Carme es va conèixer més pel nom de carrer de  
l’Aluderia, perquè hi vivien i treballaven els adobers que treballaven les pells més fines, 
destinades a fer guants i cobertes de codis i llibres de text. 
La seva població se dedicava al treball de la pell de guants i de sabates. Durant la Guerra 
del Francès, va morir molta gent i es va fer malbé molts edificis, com l’antiga església de 
Santa Maria Magdalena, els serveis parroquials de la qual seran traslladats al temple de 
Nostra Senyora del Carme, aprofitant l’exclaustració dels carmelitans. 
Arran de l’enderroc de les muralles i del portal del Carme l’any 1861, l’actual carrer del 
Carme va perllongar la seva calçada fins l’estació del tren.  
Durant la revolució de 1936, l’església del Carme també fou destruïda i, per aquest motiu, 
es construí una de nova entre 1945 i 1950, l’actual parròquia, que continua donant nom a 
aquest carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Carrer Carme. Segle XX. 
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2.2.2.8 Carrer Magdalena 

Durant l’Edat Mitjana, el carrer començava a la placeta que actualment pertany al carrer 
del Carme. Inicialment, aquesta placeta s’anomenava Carnisseria de Magdalena perquè 
havia aquest establiment que contenia diversos llocs de venda de carn. 
A més de les parades de carn, també hi havia albergs i cases on vivien pagesos, aluders i 
artesans de la pell. 
Des de l’Edat Mitjana fins el segle XVIII, era el centre industrial dels teixits de Lleida, 
mentre que el carrer Major n’era el mercantil. 
El carrer de Magdalena canviarà la seva fesomia a partir de la Guerra del Francès, que és 
quan es basteix el portal de Magdalena que existirà fins als inicis del segle XX. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto del carrer Magdalena i carrer Carme als anys 20 (Segle XX) 
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2.2.3 Historia de la cuitat de Lleida 

La història de Lleida s’ha desenvolupat al voltat del turó de la Seu, on resideix la Suda de 
Lleida, la mesquita i la càtedra de la Seu Vella, envoltada de muralles. Mes endavant, Lleida 
va poder expandir-se per la plana, incorporant el riu Segre i la via del tren. Al segle XVIII es 
va construir la Catedral Nova a la zona baixa de la ciutat.  
Durant els anys 1960 i 1970 Lleida va rebre un gran nombre de persones del sud d’Espanya, 
cosa que va provocar el creixement de la ciutat, Barris com el Secà de Sant Pere, els 
Magraners i Llívia. 
 

2.2.4 Patrimoni de la ciutat 

Entre els béns d’interès cultural ubicats al municipi, destaquen les dos catedrals, la Seu Vella 
i la Seu Nova, el Castell del Rei o la Suda, el Castell de Gardeny, el palau de la Paeria o l’Antic 
Hospital de Santa María. En matèria d’equipaments culturals, disposem del nou Museu 
Diocesà i Comarcal, l’Auditori Municipal Enric Granados, el Teatre de l’escorxador, el Museu 
de la Ciència i el Clima i el Palau de Congressos de la Llotja. 
 

2.2.5 Economia 

Lleida és un important nucli de serveis i és la ciutat de referència en matèria d’assistència 
hospitalària, centres educatius, oferta cultural i de lleures, etç. En una àmplia zona que 
inclou les comarques lleidatanes i algunes aragoneses. Segons un estudi econòmic, l’àrea 
d’influència comercial de Lleida té 494.435 habitants.  
L’economia de la ciutat s’assenta de manera majoritària en el sector dels serveis, que 
implementa el 71,4% de la població (2001), seguit de la industria (13,1%), la construcció i 
l’agricultura (4,2%).  
La fira de Lleida és la segona institució firal catalana després de la Fira de Barcelona, cada 
any es celebren una vintena d’activitats de les quals cal destacar la Fira Agrària de Sant 
Miquel. 
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2.2.6 Comunicacions  

La ciutat de Lleida disposa de bons accessos de comunicació per carreteres, autovies; la A-2 
que la uneix amb Madrid, Barcelona i Saragossa, la A-22 que la comunica amb Osca, Aragó, i 
la A-14 amb Vielha. L’autopista AP-2 que la uneix amb Madrid, Barcelona i Saragossa. També 
cal destacar la N-240, que enllaça la ciutat amb les ciutats de Reus i Tarragona, la N-230, que 
es la via ràpida cap a l’estat Francès, així com la C-13 cap a Andorra i la C-12 coneguda 
també com l’eix de l’Ebre. En matèria de transport públic Lleida té una important estació 
ferroviària de la qual parteixen trens d’alta velocitat, llarga distància, regionals i de rodalies. 
Des de l’estació d’autobusos de la ciutat surten diverses línies interurbanes que la 
connecten pràcticament amb tots els pobles i ciutats del seu voltant. Des de gener del 2010, 
Lleida disposa de l’Aeroport d’Alguaire, situat aproximadament a 15 km de la ciutat de 
Lleida. 
La partida de Llívia es troba comunicada amb la ciutat de Lleida des de la carretera LP-9221 
a 3km del barri del Secà de Sant Pere, i a 2,9km de l’autovia A-2. 
 

2.2.7 Clima  

El seu clima es continental de forta influència mediterrània, força sec i àrid a l’estiu, humit a 
la tardor i a l’hivern, amb unes temperatures mitjanes entre 14-16ºC i oscil·lacions que van 
entre els 38ªC a l’estiu a una mitjana de 0ºC a l’hivern. Els contrastes tèrmics son molt forts. 
La possibilitat de neu i gelades es presenta sobre tot als mesos de gener i febrer, i els 
bruscos descens de temperatura de la primavera afecten greument a l’agricultura. En canvi, 
a la tardor es generalment agradable. Els forts contrastes es manifesten també a l’estiu, 
amb temperatures que arriben a superar els 40ºC. Les característiques boires de l’hivern, 
s’inicien a meitats de novembre i perduren fins a finals de gener. 
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2.3 Historia de l’edifici 

Segons cadastre, la construcció es va realitzar l’any 1945, però al no ser una font fiable ens 
podem guiar per una fotografia de l’any 1946, extreta de la web del ICGC on es pot apreciar la 
zona força consolidada, amb molts dels carrers actuals ja formats i amb les illes de cases que 
tenim en el present. 
Per tant, podem assegurar que la construcció en estudi es, com a mínim, anterior a l’any 
1946.  
Tal com s’explica no hi consten registres exactes i fiables, però després de l’analisis històric 
podem aproximar la data real de creació en el 1828 amb la urbanització de l’areny on es situa 
actualment el carrer Magdalena. 
 
  

Comparativa de la zona del edifici a rehabilitar: A la dreta, Lleida actualment, a l’esquerra Lleida al 1946. 
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2.3.1 Descripció general de l’estat actual de l’edifici 

L’edifici es troba entre mitgeres, amb una única façana al carrer Magdalena, orientada a Est. 
Els elements amb els que llinda, son edificacions de la mateixa alçada i tipologia 
constructiva. L’edifici carrer Magdalena 13 es situa al sud i el carrer Magdalena 17 es troba 
al nord. 
En l’actualitat consta de, planta baixa amb dos locals i l’escala d’accés. Planta primera amb 
dos pisos, escala i dos celoberts, un que connecta amb l’interior de l’edifici i l’altre, amb una 
mida significativament major, que llinda amb dues edificacions veïnes. A partir del primer 
pis trobem la mateixa disposició i tots, amb balcons en la façana principal, fins arribar a la 
planta coberta, on trobarem dos pisos amb una terrassa cadascun.  
Les obertures de les quals disposa cada pis es troben en els celoberts i en les façanes amb 
els balcons i les terrasses superiors. 
En quant al cel obert mes gran, únicament es pot accedir des del pis ubicat en la planta 1a 
porta 1a.  
Els edificis en mitgera que limiten el cel obert, no disposen d’obertures, ja que, aquest 
pertany a l’edifici en estudi. Únicament els veïns que tinguin participació en la propietat 
horitzontal de l’edifici obtindran l’ús i gaudi del pati, restant prohibides les obertures dels 
edificis annexos. 
 

2.3.2 Descripció i distribució dels locals 

Actualment tenim 2 locals en planta baixa. El local situat a l’esquerra de la façana principal, 
l’ocupa una tenda de roba íntima coneguda pel nom Aldavó, la qual porta des de 2006 
segons registre en la seva pàgina web.  
Consta d’aproximadament 66 m² i es distribueix en l’espai de venda i un magatzem en la 
part posterior. 
L’altre local, situat a la part dreta de la façana, està desocupat en l’actualitat. Els anteriors 
usos, partint des de l’any 2009, van ser, una tenda de telefonia mòbil de la marca Orange, 
una tenda de roba anomenada Segle XX i finalment una tenda de compra venda de 
videojocs, consoles, telèfons mòbils i similar tecnologia. Aquesta última va tancar a finals de 
l’any 2019, quedant un local buit fins el moment de la realització d’aquest treball. 

 

2.3.3 Distribució dels habitatges 

En el moment de les visites, l’edifici ja havia estat intervingut, enderrocant tots els envans 
que compartimentaven els pisos i trobant-nos amb espais diàfans. 
Tot i la intervenció, podem reconstruir les distribucions originals gracies a poder apreciar 
en el paviment i el sostre les delimitacions que tenien els diferents pisos, els quals 
constaven de tres o quatre habitacions, bany, cuina i menjador, amb el corresponent balcó 
i obertures en els cels oberts.  
Moltes de les habitacions, però, no es podrien qualificar en l’actualitat com a habitables, ja 
que la majoria no tenien obertures, o l’única obertura de la que es disposava, donava 
directament a l’escala interior de l’edifici, quedant únicament, pisos d’una habitació amb 
alguns espais annexes que servirien com a trasters, despenses... 
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En totes les plantes trobem una disposició similar de les marques comentades, tret 
d’alguna compartimentació extra, així que podem suposar que es mantenia l’estat original 
de l’edifici fins el moment dels enderrocs. 

 

2.4 Dades urbanístiques  
 

2.4.1 Objecte de la normativa 

El Pla General de Lleida, conté les normes urbanístiques que tenen per objecte l’ordenació 
urbanística de la present població. Es el resultat de la revisió del Pla General Municipal del 
1979. El pla, inicialment, es va projectar per estar compres entre els anys 1995-2015, però a 
causa d’un enrariment de la presentació definitiva del POUM, aquest es manté en vigor en 
l’actualitat. 
Ens trobem en un sòl urbà, el que comporta trobar-nos que estem dotats d’accés rodat, 
abastament d’aigua, evacuació d’aigües residuals i subministrament d’energia elèctrica. 
La clau on s’ubica el nostre edifici es denomina com Clau 1C – Zona de Centre Comercial, la 
qual correspon a les àrees del centre de la ciutat, especialitzades en activitats terciàries i en 
l’ús eminentment residencial, que es concreten en l’Eix Comercial i en el carrer Cavallers. 
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L’objectiu d’aquest pla es potenciar l’estructura actual fomentant l’activitat residencial, 
comercial i terciària i impulsar la rehabilitació del parc edificatori existent. 
En el punt 3.2 d’aquestes normes ens apunten la intenció de premiar la rehabilitació dels 
immobles, declarant com a rehabitable la totalitat del sostre construït en cada parcel·la.  
En l’apartat 3.3 expliquen com des de l’Oficina del Centre Històric ens podrien assessorar i 
de la mateixa manera, animen a la rehabilitació integral dels edificis. 
 

 

2.4.2 Determinacions de l’edificació 
 

2.4.2.1 Definició de la zona. 

Correspon a les àrees del centre de la Ciutat, especialitzades en activitats terciàries i en l’ús 
eminentment residencial, que es concreten en l’Eix Comercial i en el carrer Cavallers. 

2.4.2.2 Objectius generals. 

És objectiu d’aquest Pla el potenciar l’estructura actual fomentant l’activitat residencial, 
comercial i terciària i impulsant la rehabilitació del parc edificatori existent. 

2.4.2.3 Determinacions de l’ordenació. 

I. Aquesta zona s’ordena mitjançant les normes d’edificació contingudes en aquest 
article. No obstant, per a completar i desenvolupar les determinacions d’aquest Pla 
es podran redactar Estudis de detall amb la finalitat i objectius determinats en la 
legislació vigent. La precisió d’alineacions arribarà a la fixació de retirades en fronts 
d’illa complerts respecte de les alineacions oficials i a la fixació de cantonades o 
xamfrans. 

 
II. Les actuacions en el marc de l’exercici de les facultats d’edificar que aquest Pla vol 

potenciar, són la rehabilitació dels immobles i/o la substitució dels mateixos, i en 
aquest sentit es declara rehabilitable la totalitat del sostre construït en cada 
parcel.la. 

 
III. La substitució de l’edificació i les ampliacions restaran subjectes a les condicions de 

l’apartat 4 d’aquest article. L’Oficina del Centre Històric, serà l’instrument operatiu 
de suport per operacions públiques i privades. En aquest sentit fomentarà la 
rehabilitació integral dels edificis, restringint al màxim la rehabilitació parcial, 
conseqüència de canvis d’ús de parts dels edificis. 

 
IV. En el marc de la protecció del patrimoni, l’actuació arqueològica serà preceptiva 

prèviament a la substitució de l’edificació d’acord amb el nivell de Protecció 
Arqueològica 1. Els projectes públics i privats contemplaran pressupostàriament 
una dotació per prospeccions i excavacions no inferior al 2% del pressupost de 
contracta. 



 

27 
 

Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

2.4.2.4 Determinacions de l’edificació. 
 

I. Tipus d’edificació, es fixa el tipus d’edificació tancada. 
 

II. Índex d’edificabilitat net (IEN), el dret de d’edificació es determina per aplicació 
directa dels paràmetres d’edificació en planta baixa, alçada màxima, nombre de 
plantes i fondària edificable en plantes pis. 

 
III. Condicions de parcel.la, es fixa la parcel.la mínima en 60 m² i una façana mínima 

de 5 m. Les parcel·les inferiors a 60 m². seran inedificables en substitució de 
l’edificació. 

 
IV. Ocupació de l’edificació. Planta baixa, serà edificable en la seva totalitat amb un 

màxim de 5 m. d’alçada. En els tres primers metres de la línia que defineix la 
profunditat edificable, l’alçada màxima serà la del forjat de la primera planta pis. 
S’admeten els altells. 
Plantes pis, el límit de fons edificable en plantes pis és la línia paral·lela al fons de 
parcel.la situada a 3 m. de distància de la mateixa, excepte que sigui edificable l’illa 
en la seva totalitat. 

 
V. Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima. 

El nombre màxim de plantes pels carrers Carme, Magdalena, Democràcia, Pça. de 
la Sal, Pça. St. Joan, Pça. Paeria, Major, St. Francesc, Cavallers i St. Antoni, es fixa en 
cinc plantes (planta baixa més quatre plantes pis) amb una alçada reguladora 
màxima d’acord a l’article 44 d’aquestes Normes i en la resta de carrers serà 
d’aplicació el quadre 2 apartat B de l’article 44 d’aquestes Normes. 
En l’Avgda. Catalunya, Avgda. Blondel, Avgda. Francesc Macià i Rambla Ferran, 
seran d’aplicació les determinacions de Pla Especial en les façanes del Centre de 
Lleida. 

 
VI. Aparcament vinculat a l’edifici, segons determinacions de l’Art. 119 i Annex 4, però 

condicionat i a reserva de les determinacions de l’actuació arqueològica. 
 
VII. Condicions estètiques. 

Regulació dels vols, es prohibeixen els vols tancats i s’admeten els vols oberts o 
balcons en voladís d’un màxim de 0,40 m. respecte del pla de façana. Els balcons 
tindran una longitud màxima 1,5 m. i estaran separats almenys 0,40 m. del cos 
volat veí immediat, sigui o no del mateix edifici. La longitud de vol serà com a 
màxim dues terceres parts de la longitud de façana, excepte en el primer pis que 
podrà ocupar la seva totalitat menys 0,80 m. (descompte corresponent a 0,40 m. 
de distància de la mitgera. 
En l’Avgda. Catalunya, Avgda. Blondel, Avgda. Francesc Macià i Rambla Ferran 
s’admetran vols tancats en les condicions de l’Art. 54. 

 
VIII. Cobertes, els materials d’acabat de cobertes respectaran els criteris generals 

d’harmonització de la zona 1H i de color de l’Annex 9 (Carta de Color). 
 

IX. Condicions de color i acabats, d’acord als criteris i prescripcions de l’Annex 9 (Carta 
de Colors). 
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2.4.2.5 Condicions particulars d’ús. 

L’ús general és el residencial. La resta d’usos resten condicionats o declarats incompatibles 
segons el quadre general d’usos (Annex 2). 
 

2.4.3 Compliment de la normativa 

Com podem veure, alguns punts de la normativa no es compleixen, com per exemple el 
número de plantes (el nostre edifici presenta PB + 5 PP) o la profunditat edificable de 
plantes pis, tenint en normativa una profunditat màxima en PP de 3m respecte la línia de 
fons de parcel·la, quan la nostra edificació es situa en mitjanera amb el mur que es troba en 
la línia de fons de parcel·la. 
Però encara que no complim l’actual normativa, si que aquesta contempla, com s’ha 
explicat en l’apartat 2.4.1 on es comenta el punt 3.2 i 3.3, la rehabilitació integral i la 
rehabitabilitat del sostre ja construït en la parcel·la.  
 
 

3. Superficies útils i construïdes 
 

Les següents taules que aquí s’exposen mostren les diferents superfícies que componen 
actualment l’edificació. Tal com s’ha comentat, els pisos no tenen envans, ja que es van retirar 
abans de la primera visita. Per tant, contarem amb espais pràcticament diàfans a l’hora de 
catalogar les superfícies de cada pis. En quant als locals, el que s’ubica en la part dreta de 
l’edificació, si que si han pogut efectuar les medicions, però l’actual Aldavó, el local de 
l’esquerra, no s’ha catalogat per falta de visita i s’ha extrapolat la superfície de les demes 
plantes en aquesta.  

En la part inferior de les taules s’ha resumit el conjunt de superfícies de tot l’edifici, quedant 
així el total de superfícies útils, construïdes i exteriors. 
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4. Memòria constructiva  
 

4.1 Context històric 

Tal com hem indicat, l’any de construcció es anterior a l’any 1946, època molt propera a la 
guerra civil espanyola i la recent dictadura, motius pels quals els recursos eren mes aviat 
escassos. Durant els anys 40, a espanya, l’increment del preu de molts dels materials bàsics 
per la construcció, van propiciar sistemes constructius tradicionals a base de maons, fusta, 
calç... 
En aquesta taula trobem com entre els anys 1940 i 1947 es van incrementar, en gran mesura, 
tant els preus dels materials bàsics de la construcció, com de la mà d’obra, en la ciutat de 
Barcelona. 
 

 
 
Es poden resumir els efectes en els següents punts: 
Prohibició de l’ús d’estructures metàl·liques, tret de casos molt excepcionals. En estructures 
de formigó armat, s’utilitzaria el mínim acer. 
Retards en les entregues de materials intervinguts, com ferro i acer, la qual cosa portava a 
eliminar la idea d’utilitzar el formigó armat. 
Escassetat de tot tipus de materials de la construcció, menys de materials ceràmics, que 
propiciaria l’ús d’aquests. 
Abaratiment de la mà d’obra poc qualificada. 
Els punts abans mencionats s’incrementaven en les poblacions de menys habitants, ja que no 
tenien tants recursos i les innovacions tardaven anys en implantar-se. Però la nostra obra, al 
situar-se a Lleida, no es veia tant afectada, ja que era una ciutat en creixement. 
El nostre edifici, s’havia de projectar amb tots els hàndicaps abans mencionats, però cap la 
possibilitat que també n’hi hagués un altre. 
Prop de la nostra parcel·la, en el número 19 del mateix carrer, es va fer la troballa de restes 
modernes i medievals, les quals figuren en el Catàleg de Bens Protegits del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal amb el codi 011.05 BARP. 
Passa el mateix en el número 38, restes modernes i medievals amb el codi 011.06 BARP. 
Podem trobar també, a 150 metres de distància, la descoberta de les restes del Gran Domus, 
un edifici romà, en l’Auditori Enric Granados (002 BARP). 
En conclusió, la zona es rica en troballes arqueològiques i probablement, sota la 
fonamentació de l’actual edifici, podríem topar-nos amb ruïnes medievals, que pot ser que es 
fonamentessin en unes ruïnes romanes. 
Així doncs, en cas de necessitar alguna intervenció en la fonamentació actual, s’haurà de tenir 
en compte les actuals suposicions. 
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4.2 Anàlisis del sòl, el sistema de fonamentació i el sistema estructural 
 

4.2.1 El sòl 

En aquest anàlisis, no es disposa de la informació necessària per conèixer la tipologia del 
sistema de fonamentació amb precisió, per tant, a base de teories fonamentades i 
conclusions, podrem aproximar-nos a quin sistema es va utilitzar. Per tant, es imprescindible 
preguntar-nos, quin es el suport de l’edifici. 
La construcció de l’edificació va ser anterior a l’obligació de presentar un estudi geotècnic 
per conèixer l’estat del terreny, per tant, no es disposa d’aquesta informació. Tot i això, 
podem fer una estimació de quin tipus de sòl es el que sustenta actualment l’edifici, ja que 
la ciutat de Lleida i el seu entorn mes pròxim, la caracteritzen uns tipus concrets de capes en 
el subsol.  
Si dividim el terreny en 3 nivells, trobarem; 
Nivell 1, el qual te un rang aproximat de 0 < 1 m , es pot considerar com a terreny vegetal, 
que te una alta deformabilitat i col·lapsabilitat, amb la conseqüència de no poder 
fonamentar en ell. 
 
Nivell 2, el qual te un rang aproximat de 1 < 3 m, es tracta d’un nivell format per argiles 
sorrenques amb graves disperses. Els materials que s’anomenen es podrien classificar com a 
molt compactes, per tant, es podria fonamentar en ell. 
 
Nivell 3, el qual te un rang a partir de 3 metres, es tracta d’un punt on podem trobar lutites i 
gresos, els quals es poden qualificar com a durs, per tant es podria fonamentar en ell. 
 
S’ha de fer menció a l’anàlisi històric que ens indica que la zona de l’actual carrer magdalena 
i zones pròximes era un areny, es a dir, una extensió de terra, però en desconeixem 
l’extensió exacta i la profunditat d’aquest, per tant ens basarem en les suposicions descrites 
en els paràgrafs anteriors. 
A partir d’aquest anàlisis, la conclusió seria que, davant d’un terreny compacte com es el del 
nivell 2, la zona elegida per a construir la fonamentació estigui en el rang de 1 a 3 metres, ja 
que en el nivell 3 trobaríem un terreny massa dur per treballar fàcilment en la excavació i 
retirada de terres. Un altre motiu es la tecnologia de la època, la qual no tenia les facilitats 
actuals. 
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4.2.2 Fonamentació 

Un cop feta la suposició del sòl, analitzarem quin es el sistema constructiu de la 
fonamentació. 
L’edifici en estudi disposa de 6 plantes i resta adossat a similars edificacions que es devien 
construir en un període molt proper a la nostra. La solució per la qual van optar la podem  

 
trobar si observem el local en planta baixa Aldavó, el qual esta rehabilitat i preparat per 
suportar les càrregues de l’edifici. Si ens fixem en les fotografies, podrem apreciar com, en 
l’entrada d’aquest, existeix un mur de carreus en la posició del mur mitgera, amb uns arcs 
de descàrrega. Per tant, la fonamentació, el mes probable es que sigui del mateix material, i 
que aprofitessin les construccions anteriors per fonamentar l’edifici en estudi.  

4.2.3 Estructura 

Dividirem l’estructura en vertical i horitzontal, per tal de detallar correctament els diferents 
sistemes constructius. 
 

4.2.3.1 Estructura vertical 

L’estructura vertical està composada per una sèrie de materials bàsics, a causa de l’abans 
mencionada, escassetat de materials. Els principals són, els carreus que s’uneixen des de la 
fonamentació fins a la primera planta de l’edifici i maons ceràmics en la resta de 
l’edificació, units mitjançant morter de calç. 
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Mur de carreus en el local en Planta Baixa Aldavó 

Forjat vertical planta primera amb una rasa en 
el revestiment que permet apreciar el sistema 
constructiu de maons plans  
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Els elements rigiditzadors els hem de presentar com una caixa rectangular, on les mitgeres 
i la façana formen els principals punts de sustentació de les càrregues que es dissiparan a 
la fonamentació. Tot i que aquest son els principals, trobem diferents elements 
rigiditzadors. 
Com que la façana es de 8,5 m aproximadament, els elements estructurals horitzontals i 
convencionals de la època no permetien la resolució de grans llums sense que 
esdevinguessin patologies com el vinclament, per tant, com menys llum, millor. Per aquest 
motiu, en el punt central d’aquesta façana, i travessant, paral·lelament a les mitgeres, tot 
l’edifici, existeix un mur que actua de rigiditzador de l’estructura, a l’hora que es redueix la 
llum a uns 4 metres. El mur ,d’aproximadament 50 cm, es composa de maó amb morter de 
calç.  
Tenim diferents indicis, com aquest mur, la coberta amb la disposició a dues aigües massa 
diferenciat i en general les formes de l’edifici, de que en algun moment, aquest edifici, 
estava separat i n’existien dos. 
Un altre element rigiditzador es la caixa d’escala, que amb la típica volta d’escala catalana i 
amb la seva forma quadrada, formava un altre nucli on podien descendir les càrregues. 

4.2.3.2 Estructura horitzontal 

L’estructura horitzontal, al igual que la vertical, s’ha pogut observar gràcies a l’actual estat 
de l’edifici, ja que al estar deteriorat, ens mostra algunes de les capes que tenen els 
diferents sistemes constructius.  
Els sostres de totes les plantes, son una repetició l’un de l’altre. El sistema constructiu 
utilitzat es el més típic de la època industrial i posterior, tot i que ja s’utilitzava a la nostra 
regió des de fa segles. Es la denominada volta catalana, que es pot separar en els següents 
elements: maons plans, morter de calç, i en aquest cas, bigues de fusta.  
 

 
 
El seu intereix es d’uns 60 cms i el gruix del sistema constructiu el composen diferents 
capes de materials. La base es la biga, que sustenta als maons plans, que te com a unió 
d’aquests, el morter de calç. Era típica, la utilització de varies capes de maons, fins a 3, 
col·locades a trencajunt per donar mes resistència i travament al sistema. Un cop units els 
elements abans mencionats, es procedia a omplir el buit i les irregularitats amb sorra o 
restes d’altres obres, elements que donarien fermesa al paviment.  
El paviment, en el nostre cas era variat en les diferents plantes, des de maons plans iguals 
als utilitzats en les voltes catalanes, a rajoles de ceràmica o mosaics hidràulics.  
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4.2.4 Escala 

L’escala del nostre edifici es l’única de la que es disposa i, per tant, comunica totes les 
plantes actuals. Te una forma rectangular, d’aproximadament 3 x 2,5 m i disposa de 3 trams 
d’escala, amb un replà en cada planta que comunica amb les portes d’entrada a cada pis. 
Enmig, queda un ull d’escala que, gràcies a la claraboia que culmina les escales en la part 
superior, il·lumina tot el conjunt. 
Els graons tenen una petja de 25 cm i una contrapetja de 18,5 cm i els materials d’acabat 
son rajoles de mosaic hidràulic en la part interior de la petja i en la contrapetja i un llistó de 
fusta d’uns 8 cm en la part exterior. També trobem, com a revestiment dels graons, un 
acabat en peces de granit en el primer tram d’escala. 
En quan al sistema constructiu d’aquestes escales, es segueix el patró de la construcció de 
l’època industrial i moderna postguerra, que consisteix en l’estalvi amb materials 
assequibles en aquell moment, així que s’optarà per les escales de volta catalana.  
 

 
La volta es a base de tres capes de maó massís d’uns 2 cm de gruix i, gràcies a la pràctica de 
l’oficial, no calia el muntatge de cap bastida, amb el que s’estalviava en temps i recursos. 
La tècnica mes usual era, collar la primera capa amb pasta de guix, col·locant els maons a 
trencajunt, seguint el replanteig de la corba que prèviament s’havia marcat a la paret i la 
resta de capes les collaven amb morter de calç damunt de la capa inferior, seguint la regla 
del trencajunt, per ajudar al travament del sistema. 
La barana actual es de ferro, de 85 cm i  continua en tot el tram d’escala. 
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4.3 Sistema envoltant 
 

4.3.1 Façana 

La façana principal, paral·lela al carrer Magdalena, te aproximadament 8,5 m d’amplada, i 
uns 15,9 m d’alçada fins la part inferior de la barana de la terrassa de l’àtic. 
En primer lloc, tot i que no es pot apreciar per els revestiments actuals de l’edifici, la façana 
principal comença en la part inferior per un sistema constructiu basat en carreus que llinden 
en algun punt entre la planta baixa i la planta primera amb el sistema constructiu del mur 
estructural basat en fulls d’obra de fàbrica de maó, amb un gruix d’uns 40 cm. 
La façana es una de les parts que s’ha rehabilitat recentment. Aproximadament a l’any 2016, 
es va procedir al sanejament d’aquesta i es va pintar. El sanejament va tractar d’amagar 
totes les fissures que estaven presents en el revestiment, aplicant un morter monocapa 
vermell, fent ressaltar els balcons amb un altre color beix. Les baranes de cada balcó no van 
ser substituïdes, però si sanejades amb una imprimació antioxidant.   
En el gruix de la façana hi constaran diferents capes que, mirant de fora a dins serien; 
pintura, revestiment de morter, dues capes de fulls de fàbrica de maó, revestiment de guix i 
pintat. 

 

4.3.2 Mitgeres 

Els murs de càrrega que configuren la separació amb les respectives edificacions adjuntes, 
segueix la mateixa configuració que la majoria de sistemes constructius de l’edificació, 
maons plans amb morter de calç que serveix com a unió entre la ceràmica i permet el 
travament de l’estructura. En algunes zones trobem un altra tipologia de maons ceràmics, 
segurament col·locats amb posterioritat per obrir o tapar les diferents obertures interiors o 
per crear divisòries. 
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4.3.3 Coberta 

La coberta es una de les zones ja rehabilitades de l’edifici. La composen dues tipologies, una 
plana transitable i un altra inclinada de teula àrab.  

 
La plana transitable correspon a les dues terrasses que pertanyen als dos pisos de sota 
coberta de la planta 6ª. Com que la coberta si que s’ha rehabilitat, la plana transitable 
seguirà un altre sistema constructiu diferent de l’original. La tipologia de forjat serà la 
mateixa, però sobre d’aquest existiran les diferents capes que ara mencionarem, de la part 
inferior a la superior; el forjat original, la formació de pendents sobre d’aquest, la barrera de 
vapor, l’aïllament, segurament una llana mineral, capa d’impermeabilització, material tipus 
morter per anivellar i finalment el paviment de gres.  
Les demés cobertes, que son una a dues aigües i un altra que s’uneix amb aquestes, a una 
aigua, segueixen el sistema constructiu de coberta inclinada amb teula àrab. Es composen 
per bigues de fusta, disposades entre els murs mitgers, i travessers de fusta que suporten la 
ceràmica plana que forma la base de la coberta. La ceràmica suporta la barrera de vapor, 
l’aïllament, probablement una llana mineral, una capa d’impermeabilització i finalment una 
capa de morter que sustentarà les teules àrabs.  
Trobem també un altre material que composa les cobertes renovades recentment. Es 
segueix la mateixa estructura que amb les bigues de fusta però canviant-les per biguetes de 
formigó prefabricades. 
L’últim element que falta per mencionar es la claraboia que il·lumina la caixa d’escala, 
element posterior a la creació de l’edificació ja que el seu sistema constructiu consisteix en 
perfils IPN d’acer amb els corresponents travessers del mateix material, que deixen unes 
obertures de 1,4x0,6m on es van col·locar uns vidres armats amb malla metàl·lica per, en 
cas de ruptura del vidre, no es precipitessin els fragments d’aquest.  
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4.3.4 Celobert 

L’actual edifici disposa de dos celoberts. Un d’ells presenta una forma irregular i te 20 m². 
Aquest no esta cobert, per tant ha de suportar tots els agents externs. Tal com s’ha explicat 
en la descripció general de l’edifici, les construccions que limiten en mitgera no tenen 
obertures, restant l’ús i gaudí d’aquest pels veïns del nostre edifici. El sistema constructiu 
segueix el mateix patró que la resta de l’edifici, maons plans amb morter de calç, deixant 
espais per les obertures de cada pis, creades amb llindes de fusta, raó per la qual es disposa 
d’obertures mínimes, que tenen com a màxim 1m d’amplada. 

 

4.4 Sistema de compartimentació interior 

El sistema de compartimentació de cada un dels pisos, es va eliminar abans de la visita 
d’obra, quedant així espais diàfans. Tot i que ja no hi son físicament, es poden apreciar la 
majoria de les compartimentacions gràcies a les marques del terra. La mida de les marques, 
d’uns 10 cm, indiquen el sistema constructiu idèntic al de tota la construcció, enguixats i 
pintats per les dues cares. Podem distingir les zones humides, bany i cuina, gràcies a la 
ceràmica que cobria els paraments d’aquests espais.  
Es clar, que aquestes compartimentacions no tenien cap tipus de funció estructural, 
únicament amb la intenció de la separació d’espais. 
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4.5 Fusteries 
 

4.5.1 Fusteria interior 

La fusteria interior que resta present en l’edifici es la de cadascuna de les portes d’accés als 
diferents pisos, portes de fusta batents de 0,8x2,1 m pintades i protegides amb un 
envernissat. 
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4.5.2 Fusteria exterior 

La porta principal es troba entrant dins l’aparador exterior del local Aldavó.  
Perfileria d’alumini batent, amb un panell d’alumini central amb aïllament interior on 
s’anuncia el local.  
L’entrada al local Aldavó consta d’un gran fix i junt aquest una porta batent amb un fix 
central de doble vidre que dona pas a l’interior.  
 

 
 
En quan al local actualment desocupat, trobem un tancament metàl·lic enrotllable, amb una 
porta corredissa automàtica de vidre coma segona defensa. 
Les anteriors comentades son les úniques perfileries eficients de l’edifici, ja que la resta es 
basen en finestres i balconades de fusta, amb vidres senzills d’un gruix mínim.  

 

 

 

 

 



 

40 
 

Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

4.6 Instal·lacions 
 

4.6.1 Instal·lació de sanejament 

En l’edifici es poden distingir dos tipus de conductes de sanejament, els conductes de 
fibrociment i els de PVC, els quals utilitzen els patis de llums per a deixar totes les 
canalitzacions vistes.  
El sistema no distingeix entre aigües pluvials i residuals, connectant totes les canonades en 
punts d’unió que connectaran finalment amb la xarxa general de clavegueram de Lleida. 
 

4.6.2 Instal·lació d’aigua  

La instal·lació d’aigua potable es subministra des de la xarxa general pública de la ciutat. El 
sistema amb el qual es distribueix l’aigua per l’edifici es a partir de canonades de plom, un 
material molt utilitzat en el passat però que ara a quedat rellevat per altres materials pels 
seus efectes nocius en la salut. Tot i això, en tota la edificació ja ha estat eliminat. 
L’escomesa es situa en la part dreta al entrar a l’edifici, la qual només te un comptador per 
tota l’edificació. 
 

4.6.3 Instal·lació d’ACS i calefacció 

No s’ha trobat en les visites el sistema que s’utilitzava en aquest edifici per generar ACS ni el 
sistema de calefacció d’aquest, ja que tampoc figura en ningun espai l’escomesa de gas 
natural. Per tant, els propietaris d’aquests immobles, es devien servir del sistema elèctric o 
el gas butà. 
 

4.6.4 Ventilació 

La ventilació actual de l’edifici es totalment natural, sense cap accessori artificial com serien 
shunts o extractors, ja que es realitza mitjançant les obertures en els celoberts. També es 
crea una corrent suficient al connectar les obertures de façana amb els patis interiors. 
 

4.6.5 Instal·lació elèctrica 

El sistema elèctric s’ha renovat en les zones comuns, substituint el cablejat antic, que es 
caracteritzava per les dimensions amb diàmetres mínims que no aguantarien les tensions 
actuals i per tant no complien la normativa “Reglament electrònic de baixa tensió (REBT), 
aprovat per el Reial decret 842/2002”. Els comptadors no s’han col·locat encara, però si s’ha 
deixat un espai com a previsió d’aquests. 
En els interiors dels pisos no s’ha retirat tota la instal·lació elèctrica i es pot veure cablejat 
antic. Es combina en la forma de col·locació que pot ser en regates directament en el mur o 
simplement collat i clavat en la paret. 
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4.7 Patologies 

En els anteriors punts hem vist l’estat actual de l’edifici, la seva envolvent, interiors, sistemes 
constructius, instal·lacions… 
Aquest estudi dona peu a comprendre quines patologies s’hi han derivat i quina es la millor 
opció que tenim com a arquitectes tècnics per donar la solució mes òptima. 
 

4.7.1 Patologies i lesions 

Tal com s’ha vist en les fotografies i en les explicacions dels diferents punts, l’edifici presenta 
una sèrie de patologies que s’han anat agreujant en el temps, sobretot per la clara falta de 
manteniment d’aquest. 
Un dels punts mes afectats per el pas dels anys han sigut les bigues de fusta, les quals han 
esdevingut fletxes i en alguns punts s’han apuntalat o reforçat amb bigues d’acer 
transversals o, anteriors a aquestes intervencions, s’han utilitzat bigues de fusta. N’hi ha 
d’altres que s’han revestit amb guix i pintat i no es pot veure el seu estat, però si que 
presenten un cert grau de vinclament.  
Aquestes bigues presenten o poden presentar patologies greus. 

4.7.2 Anàlisis bigues de fusta 

La primera de les patologies que presenta la gran part de les bigues de fusta dels diferents 
pisos, es el ja comentat vinclament, per diferents causes que deriven a aquest problema: 
Llums massa amples per el diàmetre de les bigues i la separació entre aquestes 
Secció cada cop mes reduïda per l’atac d’agents biòtics que degraden i desestabilitzen 
l’estructura 
Accions permanents com el pes propi de l’estructura, excessiu, ja que s’han vist zones de 
doble pavimentació amb el conseqüent i considerable augment de pes amb càrregues 
mortes 
Accions variables com sobrecàrregues d’us, mobiliari de pes excessiu… 
Agents abiòtics tals com factors ambientals, ja que les bigues no s’han protegit 
adequadament amb cap tipus de vernís ni pintura. 
Condicions climàtiques interiors deficients a raó de la humitat que es filtra per totes les 
obertures que actualment son deficients, degradant la fusta. 
Podem veure diferents zones on s’han reforçat amb bigues d’acer els forjats per evitar el 
vinclament. 
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En quant a la resta del forjat, que es composa per els maons plans col·locats amb volta 
catalana, no s’observen fissures accentuades a causa de la fletxa de les bigues, ja que 
gràcies a la flexibilitat del sistema, s’adapta a la forma d’aquesta, i distribueix correctament 
les càrregues a partir de l’arc que forma la volta catalana, però en el cas d’aparèixer majors 
fletxes, el sistema te el perill de desestabilitzar-se, provocant grans fissures i fins i tot el 
col·lapse del sistema. 
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4.7.3 Humitats 

La humitat es dona, tal com mostra la fotografia, en el mur de façana. Les causes poden ser 
dues de diferents o be, la suma de diferents factors. Podem apreciar clarament com la capa 
de pintura de la part interior de l’edificació s’ha bufat i fins i tot, com s’ha després de la 
paret. 
 

 
 
La primera causa pot donar-se en el cas que el mur exterior de façana, no tingui cap cambra 
ventilada, tal com s’ha suposat en l’anàlisi de les diferents parts de l’edifici. L’element 
principal i gairebé únic es la ceràmica, i les filtracions per capil·laritat, s’accentuen com 
menys capes de diferents materials tinguem i mes higroscòpics siguin. 
La següent suposició es  per la humitat relativa de l’ambient, ja que els tancaments, no son 
estancs i l’interior esta sotmès a canvis de temperatura molt variats. L’hivern, amb les baixes 
temperatures, provoca una elevada condensació i la pintura, un material impermeable, no 
suporta els canvis higromètrics.  
La unió d’aquests dos factors provoca, probablement, el despreniment de la pintura i la 
humitat en el mur. 
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4.7.4 Tancaments 

Tal com s’ha comentat en l’anàlisi dels tancaments, existeixen dos grups, els que són d’una 
època actual i els que es conserven de sèrie.  
Els actuals ofereixen un confort suficient per tal de aconseguir la impermeabilització i 
aïllament adequats per evitar patir les conseqüències climàtiques exteriors i futures 
patologies. 
Els que poden, o be, han provocat patologies han sigut els que estan en els pisos, els quals 
no han patit cap tipus d’intervenció, reparació o manteniment. 

 

4.7.4.1 Finestres o balconeres de fusta: 

 Pintura desgastada 
 Vidres trencats, tapats amb cartrons i cinta aïllant  
 Fusta unflada a causa de la humitat, amb el conseqüent canvi de mida i 

impossibilitat de tancar correctament. 
 Sense cap tipus de vernís o protecció 
 Vidre senzill 
 Fusta escamada 
 Utilització de balconeres de diferent tipus  
 Sense trencament de pont tèrmic 
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4.7.4.2 Finestres o balconades d’alumini 

 Alumini antic sense trencament de pont tèrmic 
 Vidre senzill 
 Tancament no hermètic per la falta de gomes i qualitat de l’alumini 
 Corredisses frenades per la falta de manteniment i lubricant 

 

4.7.4.3 Persianes 

 Quasi bé nul·la existència de persianes 
 Persianes descol·locades o apunt de caure 
 Lames de PVC trencades 
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4.7.5 Instal·lacions 

En general, el sistema d’instal·lacions, es antic, sense manteniment i sense la possibilitat de 
cap tipus d’aprofitament del sistema. 

 

4.8 Punts forts de l’edificació 

A partir del recorregut que hem fet per l’edifici, es clar que podem veure el mal estat , però 
encara conserva un punt fort molt important i decisiu a l’hora de la seva rehabilitació. 
L’estructura vertical no a patit deformacions apreciables al llarg dels anys. No distingim 
fissures importants que indiquin cap tipus d’assentament diferencial, vinclament en els murs 
o senyals d’un possible col·lapse, tant en el mur de façana, com en els murs mitgeres i el mur 
de càrrega central.  
Quan ens fixem en la coberta, notem que també s’ha rehabilitat, i podria semblar un altre 
punt fort de l’edificació, però s’han aprofitat moltes de les bigues de fusta existents 
anteriorment, i la impermeabilització es una suposició del sistema constructiu. Si que tenim 
zones on la rehabilitació de la coberta s’ha realitzat amb biguetes de formigó, però no valdria 
la pena conservar-ho.  
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4.9 Conclusions de l’estat de l’edifici 

En el recorregut realitzat hem pogut conèixer mes en detall els sistemes constructius que 
s’han utilitzat, quins han sigut correctes i quins no han perdurat correctament en el pas dels 
anys. 
A partir de la diagnosis que hem aplicat a l’edifici, hem detectat les mancances i els punts 
forts d’aquets.  
Un cop detectats els punts forts, el sistema estructural vertical i la fonamentació, haurem 
d’eliminar la resta de sistemes constructius presents actualment. Això comportarà, eliminació 
de l’estructura horitzontal de totes les plantes, eliminació de les cobertes, de tot el sistema 
d’instal·lacions, caixa d’escala... L’objectiu serà deixar un edifici completament buit, 
conservant els murs verticals i la façana. 
S’ha de tenir present que aquest treball busca un màxim realisme. Tenim un promotor, 
propietari de l’edificació, i s’ha de trobar el màxim benefici econòmic possible que es podria 
obtenir. 
Tenint present el nostre objectiu, mai hem d’oblidar, però, el benestar i confort de l’edifici 
que es crearà. 

 

5. La nova edificació 
 

5.1 Bases de la nova edificació 

La feina que se’ns ha encomanat es la rehabilitació de la edificació en estudi per tal de 
aconseguir un rendiment econòmic òptim. Però com a arquitectes tècnics, hem de respectar 
una sèrie de criteris, que dotaran a la construcció d’una qualitat de vida optima. 
S’han de satisfer les necessitats reals, que encara que potser son poc visibles, son vitals. 
Els edificis han de complir uns criteris com poden ser, els sistemes de ventilació, hermeticitat, 
qualitat de construcció, materials no nocius per als essers vius... Per assolir uns nivells de 
confort adequats les solucions per les que optem han d’enfocar-se en l’objectiu per al qual ha 
estat concebut l’edifici, en aquest cas un edifici d’habitatges. 
Ens hem de fixar també en el clima que tindrem durant l’any, i optar per solucions que 
assegurin l’adequació de les temperatures i humitat. Fins i tot el soroll de la zona on es troba 
l’edificació, per tal de complir el confort desitjat. 
L’eficiència energètica es un punt clau en les noves edificacions, respectar el medi ambient a 
l’hora que la despesa econòmica no s’incrementa exponencialment quan les temperatures 
son extremes. 
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5.2 Síndrome de l’edifici malalt 

En el 1982, la Organització Mundial de la Salut (OMS) va reconèixer una nova malaltia, el 
Síndrome de l’Edifici Malalt, el qual dicta que no es que l’edifici estigui malalt, sinó les 
persones que en ell habiten. Els símptomes poden ser diversos, com per exemple mal de cap, 
refredats, nàusees, pell seca, sensació de sequedat en les vies respiratòries, asma, marejos i 
múltiples símptomes més. 
Les causes, igual que en les malalties, poden ser múltiples; partícules en suspensió excessives, 
contaminació ambiental, camps electromagnètics, poca il·luminació, velocitat de l’aire alta, 
aire viciat, humitat relativa molt alta o per al contrari massa baixa... 
Com podem veure, l’edifici en estudi compleix moltes de les causes que comporten un edifici 
malalt, el que fa impossible la vida confortable en ell, per això, aprenent de la nostra 
edificació, hem de projectar una construcció que elimini per complert els símptomes de 
l’edifici malalt. 
Hem de seguir les següent solucions per tal de millorar el confort: 
 
 Bona i adequada ventilació 
 Humitat relativa acceptada (entre 40% y un 70%) o optima (entre 50% i 60%) 
 Posició de la il·luminació i lúmens adequats  
 Sistemes de calefacció i aire acondicionat suficients per al clima de Lleida 
 Tancaments hermètics i amb una permeabilitat al soroll mínima, a causa de trobar-

nos en un carrer força concorregut.  
 Qualsevol solució que aporti confort 
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5.3 Sostenibilitat 

El clima de Lleida te unes temperatures amb variacions molt altes entre estiu i hivern. La 
temporada calorosa va des de mitjans de juny a principis de setembre, amb temperatures 
mitjanes de 26ºC. L’hivern va des de mitjans de novembre fins a principis de març, amb una 
temperatura mitja d’uns 14 ºC.  
 

 
En quan a les precipitacions, Lleida es caracteritza per tenir un clima mes aviat àrid amb 
poques pluges. El mes de juliol presenta el mínim de precipitacions, amb una mitja de 12 mm. 
Pel que fa al mes de maig, el mes amb mes pluges, la mitja es de 49 mm 
Les hores de sol tambè varies considerablement durant l’any. L’hivern dura unes 9 hores, en 
canvi a l’estiu passem a 15 hores. 
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La façana principal de l’edifici te una orientació a l’oest, per tant, durant el mati el sol estarà 
present en el pati de llums i passarà al migdia i a la tarda a la façana principal. 

 
 
Tot i això, l’edifici es troba entre mitgeres, i l’ample de carrer es de 5,5 metres 
aproximadament. El pati de llums te força profunditat, motiu pel qual la incidència directa del 
sol no hi serà present. Però com hem vit el clima de Lleida es força extrem, per tant podem 
seguir unes estratègies a l’estiu i a l’hivern per tal de crear un edifici mes eficient. 
 
A l’estiu les propostes són: 
 Cobertes amb inclinacions moderades i colors clars 
 Murs de gran massa amb diferents capes de materials i obertures que no siguin 

excessivament grans, operables per la ventilació 
 Pati interior ombrejat, amb vegetació i alguna font. Es crearà un microclima 

confortable 
 Els vidres de la façana principal hauran de tenir alta eficiència amb baix emissiu per 

evitar un guany excessiu de calor durant l’estiu i la tardor 
 Materials de construcció clars 
 Voladissos en les finestres, sobretot en la zona oest 
 L’ús d’un sistema refrigerant a l’estiu serà necessari però seguint els passos 

anteriorment descrits evitarem un consum energètic excessiu. 
 

 A l’hivern les propostes son: 
 Un aïllament ben compensat podrà estalviar costos i augmentarà el benestar dels 

ocupants 
 Els voladissos que s’hagin col·locat a l’estiu hauran de tenir una mida acotada a la 

orientació del sol a l’hivern per tal que tingui una incidència optima. 
 Sistemes eficients que aportin calor en l’espai 
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En resum, per una rehabilitació energètica eficient tant a l’hivern com a l’estiu hem 
d’aconseguir complir els següents punts: 
 Millorar la seva envoltant tèrmica, façanes, mitgeres, cobertes, fusteries... 
 Instal·lacions de màxima eficiència energètica 
 Millora de les condicions de confort 
 Reducció de les emissions de 𝐶𝐶𝐶𝐶2 
 Estalvi econòmic 

 

5.3.1 Normativa 

Segons la última Directiva Europea 2010/31 EU relativa a l’eficiència dels edificis i el Real 
Decret 47/2007, es obligatori disposar d’un certificat d’eficiència energètica per als edificis, 
inclosos els edificis existents, quan es fiquin en venta o es lloguin a partir de l’1 de gener del 
2013. En aquest certificat i mitjançant una etiqueta d’eficiència energètica, s’assignarà a 
cada edifici una Classe Energètica d’eficiència, que variarà des de la Classe A, per als més 
eficients, fins a la classe G, per als menys eficients. 
Servirà per qualificar el consum d’energia de cada immoble i dependrà de molts factors 
com: 
 
 La zona climàtica  
 La qualitat constructiva 
 La quantitat i tipus d’aïllament 
 L’ús dels equips d’instal·lació 

 
 

Per tal d’obtenir una diagnosis de l’estat del nostre edifici, entrarem totes les dades que 
tenim actualment d’aquest (coberta, façanes, mitgeres, paviments, ponts tèrmics, 
obertures, instal·lacions...) en el programa CEX i posteriorment ho compararem amb la nova 
edificació. 
 
El resultat obtingut es mostra en la següent imatge: 
 

 
 
El consum energètic es qualifica, en aquest cas, amb una E. Dins d’un marge estrictament 
teòric i tenint en compte l’estat de l’edificació, es un resultat alt, que es deu als murs de 
càrrega amb un gruix considerable, la orientació Oest de la façana principal i les obertures 
d’una mida reduïda. Tot aquest conjunt provoca que no obtinguem una qualificació mes 
baixa.  
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5.4 Intervenció en l’edificació 
 

5.4.1 Solució adoptada 

La solució més adequada per al nostre promotor es la creació d’una nova edificació, imitant 
a nivell de plantes i envoltant l’anterior, però adequant l’interior. A partir dels punts que 
s’han anat comentant, em pogut apreciar l’estat actual, que fa impensable poder viure amb 
una qualitat de vida adequada.  
L’opció mes econòmica seria mantenir els forjats i la coberta, però, degut al seu estat 
deteriorat, hauríem d’optar per reforçar tots i cadascun dels forjats i cobertes, amb 
solucions cares i que no aportarien una esperança de vida prolongada en el temps. 
Per tant, mantenint els punts forts que hem comentat com son els murs estructurals, la 
façana i els fonaments, hem de realitzar una demolició de tot l’edifici. 
El manteniment de la façana es una de les premisses del nostre promotor, ja que vol 
guardar l’essència del carrer Magdalena i de l’antiga edificació. 
La eliminació de forjats inclou també el que s’ubica entre la planta baixa i la planta primera, 
eliminant així els actuals locals, a demés de la solera de PB. 
En l’elaboració de l’estudi s’ha detectat que el mur central, el qual disposa d’una amplada 
de 0,6 m, limita en gran mesura el compliment del CTE a l’hora de la elaboració de l’escala 
amb l’ascensor, ja que les mides es veuen afectades i el mur no permet encabir el sistema 
d’accés vertical amb la correcta distribució dels pisos que queden en la part esquerra de la 
façana. Per donar mes llibertat a la distribució, es decideix eliminar. 

 

5.4.2 Demolició 
 

5.4.2.1 Procediment general per realitzar la demolició 
 

La premissa que hem de tenir en compte és que la tipologia d’edificis amb murs de càrrega 
suporten el vinclament gràcies al encaix que formin amb els diferents elements verticals i 
horitzontals. En eliminar els forjats provoquem una gran possibilitat de vinclament dels 
murs estructurals, que no restessin travats. 
En la demolició que volem efectuar, el manteniment de la façana principal és un dels 
nostres objectius com a tècnics, ja que el promotor així ens ho ha demanat. 
 
La demolició es portarà a terme d'acord amb les disposicions i normes vigents que 
siguin aplicables així com les pràctiques adequades per a aquest objecte, entre les quals cal 
destacar les indicades en els següents paràgrafs. 
 
Les obres de demolició i desenrunament dels elements superiors de la construcció es 
realitzaran a mà amb les degudes precaucions. 
 
Abans de procedir a la demolició es comprovarà que han estat tallats tots els serveis 
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públics, especialment el subministrament de fluid elèctric i la no existència d'estesa de 
línies en façana, excepte comunicació expressa de la companyia subministradora d'haver 
estat tallats el subministrament en dites línies. 
 

 
L'ordre de demolició s'efectuarà, en general, de dalt cap avall de tal forma que la 
demolició es realitzi pràcticament al mateix nivell sense que hi hagi persones situades en la 
mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'abatin o bolquin. 
 
Durant la demolició, si apareixen esquerdes en els edificis confrontants es col·locaran 
testimonis, a fi d'observar els possibles efectes a conseqüència de la demolició i efectuar el 
seu apuntalament o consolidació si fos necessari. 
 
Sempre que l'altura de treball d'un operari sigui igual o superior a tres metres, s'utilitzaran 
cinturons de seguretat ancorats a punts fixos o bé s'empraran plataformes de treball 
elevades. 
 
Es disposaran passarel·les per a la circulació entre cairats o nervis de forjat o cobertes als 
quals s'hagi llevat l'entrebigat. 
 
No se suprimiran els elements atirantats o de arriostrament mentre no se suprimeixin 
o contrarestin les tensions que incideixen sobre ells. 
 
El tall o desmunt d'un element es realitzarà mantenint-lo suspès o apuntalat, 
evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta dels edificis o als 
mecanismes de suspensió. 
 
L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels 
seus punts de suport, mitjançant mecanismes que treballin per sobre de la línia de suport 
de l'element i permeti el descens lent. 
 
La bolcada només podrà realitzar-se en aquells elements especejables, no encastats, 
situats en façanes fins a una altura de dues plantes i tots els de planta baixa.  
Serà necessari prèviament, atirantar i/o apuntalar l'element, fregar inferiorment 1/3 del 
seu gruix o anul·lar els ancoratges aplicant la força per sobre del centre de gravetat de 
l'element. Es disposarà, en el lloc de caiguda, de sòl consistent i d'una zona de costat no 
menor igual a l'altura des d'on es llança. 
 
Es prohibeix expressament l'ús de pales mecàniques en el procés de demolició, així com 
l'enderrocament de murs o altres elements pel sistema de bolcades, tots dos sistemes 
hauran de requerir l'autorització expressa de la Direcció Tècnica de les obres que solament 
s'atorgarà per a elements constructius concrets i determinats i mai d'una manera general i 
indiscriminada. 
 
Les pales mecàniques podran ser utilitzades amb tota generalitat per a l'apilament i 
transport d'enderrocs sense que el vehicle o els materials que utilitzi s'acostin a menys de 
1,50 metres de parets confrontants. 
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Si existeixen fustes encastades en parets mitjaneres o confrontants es procedirà al seu 
serrat, sense que en cap moment estigui permès la seva arrencada de l'encast. 
 
Els enderrocs es regaran adequadament per a evitar la formació de polsegueres que 
produeixin incomoditat als vianants o veïns. 
Queda expressament prohibit dipositar enderrocs sobre les bastides que puguin impedir 
la lliure circulació per aquests dels operaris. 
 
No s'acumularan enderrocs ni es donaran suport a elements contra les tanques, murs, 
suports, propis o mitjaners, mentre aquests hagin de romandre en peus. 
 
 
Amb independència de tot l'anterior, hauran de ser aplicades totes i cadascuna de les 
normes determinades en el vigent Reglament de Seguretat i Higiene en la indústria de la 
construcció, així com en la corresponent ordenança. 
 
La propietat queda obligada a comunicar per escrit al director d'obra, la data de 
començament dels treballs. 
 
La demolició es realitzarà per mitjans mecànics en considerar aquest mètode el de major 
seguretat, per reduir el temps de permanència d'elements constructius en precàries 
condicions d'estabilitat. 
 
L'edificació, permet l'accés de maquinaria des de l'exterior de la finca des de la seva 
façana est. 
 
Passos a seguir: 
 

I. Delimitar l'àrea afectada en la via pública i senyalitzar l'entrada i sortida de 
vehicles pesants.  
Es notificarà el començament de la demolició al Servei Tècnic Municipal i Policia, 
perquè estableixin les mesures correctores i de regulació de trànsit rodat si ho 
estimen oportú. 

 
II. Es descobriran les escomeses i s'eliminaran per les companyies subministradores: 

 Electricitat: se sol·licitarà a la companyia la retirada de fissibles de 
l'escomesa a l'edifici. 

 Clavegueram: es taparà la connexió actuant en l'arqueta sifònica o registre 
existent. 

 Telèfon: Se sol·licitarà a la companyia la desconnexió de la línia. 
 Aigua Potable: Es disposarà d'una presa per a utilitzar aquest servei com a 

atenuant de la pols, mitjançant regs. La xarxa interior de l'edifici serà 
anul·lada realitzant el tall en la xarxa principal. 

 
III. No actuaran al mateix temps màquines i treballadors. 

 
IV. La demolició es realitzarà utilitzant maquines lleugeres.  

Es començarà pel nivell de coberta i s’actuarà en nivell descendent. 
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Desenvolupant-se la demolició per fases coincidents amb cada nivell de l'edifici. 
 
En cadascun d'aquests nivells es procedirà amb el següent plantejament: 
Primer – S’eliminaran elements de envans, farciments, recobriments, 
instal·lacions, etc. Elements que no tinguin consideració d'estructurals. 
La màquina efectuarà la seva embranzida per sobre del centre de gravetat de 
l'element a demolir per a controlar la seva caiguda i evitar que en doblegar-se 
l'element per efecte de l'embranzida la part superior caigui sobre la zona on actua 
la màquina. 
Segon - Retirada i desenrunament dels elements demolits. 
 
Tercer - Tall i eliminació dels forjats, elements estructurals de segon ordre sense 
que la demolició de l'anterior afecti pilars, bigues o murs mestres. 
 
Quart - Retirada i desenrunament dels elements demolits. 
 
Cinquè - Tall i eliminació de les bigues primer i pilars després d'aquest nivell. 
 
Sisè - Retirada i desenrunament dels elements demolits. 
 
I així successivament amb la resta de nivells. 

 
V. Mai s’apilarà material de demolició sobre els forjats amb una sobrecàrrega 

superior als 150 kg per m². 
 

VI. Es verificarà amb testimonis sobre les mitjaneres amb altres edificis, la no afecció 
d'aquests edificis. Havent-se de parar immediatament els treballs de demolició si 
es veiessin esquerdes o afeccions en els edificis confrontants, fins a la verificació 
de la implicació i magnitud d'aquestes afeccions. 
En funció d'aquestes es determinaran canvis en el procés de demolició i en les 
mesures de seguretat oportunes per al manteniment i seguretat dels edificis i vials 
confrontants. 

 
VII. Acabada la demolició de l'edificació i retirats els enderrocs a l'abocador municipal, 

es procedirà a l'arrencada de la solera i fonamentació, realitzant una explanació 
general de la zona afectada. 

 

5.4.2.2 Apuntalament façana 

La comprovació del bon estat de la façana es primordial per evitar riscos innecessaris un 
cop iniciada la demolició, per tant, s’haurà d’assegurar que la fàbrica de maó massís tindrà 
la resistència per suportar el seu propi pes una vegada l’alliberem de les vinculacions amb 
la resta de l’edifici existent. 
També haurem de comprovar l’estat de tots els murs adjacents amb edificacions veïnes, 
deixant constància de tots els danys presents abans de la demolició, per evitar problemes 
legals un cop començades les obres. 
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Els balcons actuals presenten les seves estructures anclades en pletines de ferro forjat. El 
supòsit l’efectuem seguint la següent premissa: les bigues interiors es presenten en un 
sentit paral·lel al de la façana, motiu pel qual no podrien suportar-se en elles. Així doncs, el 
sistema que s’utilitzava en aquests casos i la solució que trobem en els edificis adjunts de la 
mateixa època es l’ús de les pletines de ferro. 
Un cop tenim assegurat que els balcons restaran independents dels forjats, hem de pensar 
en el vinclament de la façana. 
La alineació de la façana exterior amb la interior ens permeten comprovar com tota ella es 
del mateix gruix, evitant excentricitats de càrrega, apart dels balcons, els quals sobresurten 
0,6 m i quedant com a càrrega insignificant. 

 
 

5.4.2.2.1 Sistema Soldier 

La definició d’aquest sistema ve donada per la combinació d’elements metàl·lics que 
permeten configurar una estructura resistent que travarà la façana i evitarà el col·lapse 
d’aquesta. 
El sistema Soldier es un dels mes utilitzats a l’hora de la conservació de façanes en les 
demolicions, i generalment utilitza un sistema de contrapesos exteriors que eviten el 
vinclament de l’edifici. Però els contrapesos son blocs de formigó que ocupen un cert 
espai. 
Es presenta una problemàtica logística en quan a l’ocupació del carrer Magdalena. Es un 
carrer de vianants de la ciutat de Lleida, estret, d’uns 5,5 m, per tant hem d’intentar 
pertorbar al mínim possible la vida quotidiana d’aquest.  
Davant d’aquest handicap, tenim un punt favorable, i es que tenim tres murs estructurals 
que poden servir com a travament, deixant oberta la possibilitat d’aplicar aquest sistema 
en l’interior. 
L’empresa Alquinsa utilitza un tipus d’estabilitzador Soldier que es col·loca en l’interior de 
la construcció. 
Es important tenir en compte que s’ha d’aplicar el sistema elegit planta per planta, de dalt 
a baix, ja que no podem fer un buidat general i després muntar el Soldier. De fer-ho així, 
l’esveltesa del mur seria massa gran i tindríem el perill que aquest col·lapses o, en el 
millor dels casos, esdevinguessin deformacions com vinclaments molt costosos de 
reparar. 
L’execució a seguir serà la següent: 
 
S’eliminarà la coberta i el forjat mes pròxim, el de planta quarta a cinquena. 
Les fusteries exteriors es retiraran totes per facilitar les connexions de dins l’edifici a la 
part frontal de la façana 
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 Instal·larem les corretges de subjecció, una per cada cara del mur, queden a la 
mateixa alçada. Unirem les corretges de cada cantó gràcies a les obertures de la 
façana i ajustarem les plaques d’ancoratge. 
 

 Amb l’ajuda d’un trepant, instal·larem corretges en els murs mitgera i central a la 
mateixa alçada 

 
 Unirem les dues corretges amb un tornapuntes per crear un travament a 45º 

 

 Repetirem el procés per tots els forjats i en cadascun d’ells unirem el sistema amb 
un altre tornapuntes en posició vertical 
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El resultat donarà un travament molt superior al que existia amb el forjat, evitant al màxim 
els danys ocasionats a la façana principal 
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En aquesta fotografia es mostra com realment, el sistema quasi bé 
passa inadvertit per la façana principal, creant també molt poc desgast 
en ella. 
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5.4.2.3 Coberta  

La demolició de les diferents cobertes seguiran un mateix procés, amb els punts mes 
importants aquí descrits. 
Abans de l’inici de la demolició es comprovaran les distàncies a possibles cablejats 
elèctrics. En el nostre cas particular no en trobem cap.  
S’eliminaran els cossos sortints com serien les xemeneies i, per evitar possibles caigudes 
per trencament del vidre, tot i que esta reforçat, el lluernari situat a la caixa d’escala. Es 
procedirà a la retirada de cadascun dels vidres i posteriorment a l’estructura de ferro. 
La cobertura de teula es retirarà des del carener fins al ràfec de forma simètrica, per evitar 
sobrecàrregues descompensades que poguessin provocar el col·lapse. El tauler es retirarà 
seguint el mateix procés que les teules àrabs. Es retiren també les capes 
impermeabilitzants i els aïllaments.  
En la retirada de les bigues de fusta, aquestes s’apuntalaran i es retiraran en nombres 
parells i finalment els imparells, per evitar desestabilitzacions. 
 
Els riscos d’aquesta partida seran: 
 

 Caigudes al mateix nivell per falta de neteja i desbrossament  
 Caigudes a diferent nivell per falta de mesures de protecció col·lectiva o 

individual 
 Caigudes per la demolició de la part de la coberta que suporta al treballador 
 Caiguda d'objectes  
 Sobreesforços per càrregues i postures forçades 

 
 
 

Tal com podem apreciar en la fotografia, també instal·larem 
una sèrie de tornapuntes cada 1,5 metres per enllaçar els 
murs mitgera i així evitar vinclaments. 
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5.4.2.4 Escales 

En primer lloc es senyalitzarà i prohibirà el pas en els trams inferiors. Es construirà una 
bastida que cobreixi la totalitat de l’escala, ja que aquesta ajudarà als operaris a retirar 
primerament els esglaons i seguidament la volta catalana. La bastida també servirà d’accés 
als trams superiors un cop eliminats els forjats. 
S’ha de coordinar la retirada del tram d’escala abans de la eliminació del forjat superior a 
aquesta. 
 
Els riscos d’aquesta partida seran: 
 
 Caigudes al mateix nivell  
 Caigudes a diferent nivell des de l’escala i elements estructurals 
 Sorolls i vibracions extrems per l’ús de martells pneumàtics 
 Caiguda d'objectes al mateix i/o diferent nivell causats per la demolició 

descontrolada 
 Projecció de partícules 
 Cops o talls per objectes o eines 
 Sobreesforços per càrregues i postures forçades 
 Inhalació de pols 

 

5.4.2.5 Forjats 

La demolició del forjat s’ha de coordinar amb el sistema Soldier anteriorment descrit. 
El primer pas serà l’apuntalament de tot el forjat. Haurem de retirar els revestiments de les 
bigues, en cas de tindre, per comprovar que en els caps d’aquestes no existeix cap tipus de 
podriment, sobretot en zones properes a cambres humides, cuina i murs exteriors. 
Retirarem tot el revestiment superior, paviment, recrescut, volta catalana, i amb les bigues 
travades, les tallarem per els extrems. 
 
Els riscos d’aquesta partida seran: 
 
 Caigudes al mateix nivell  
 Caigudes a diferent nivell des de l’escala i elements estructurals 
 Sorolls i vibracions extrems per l’ús de martells pneumàtics 
 Caiguda d'objectes al mateix i/o diferent nivell causats per la demolició 

descontrolada 
 Projecció de partícules 
 Cops o talls per objectes o eines 
 Sobreesforços per càrregues i postures forçades 
 Inhalació de pols 

 

 



 

62 
 

Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

5.4.2.6 Murs de càrrega i divisòries 

Totes les divisòries existents ja han estat retirades. En quan als murs de càrrega, sempre 
els eliminarem quan el forjat superior s’hagi retirat. Es farà ajudant-se del forjat inferior i 
no el deixarem a ras de l’altre forjat, ja que podríem afectar a les biguetes o al sistema 
inferior i provocar el col·lapse, per tant, deixarem 0,5 metres de mur. Els operaris  
esmicolaran les peces grans en elements que puguin manejar per una sola persona. Un cop 
eliminat el forjat inferior, muntarem una bastida per eliminar aquest mur que estarà a uns 
3 -3,25 metres. 
 
Els riscos d’aquesta partida seran: 
 
 Caigudes al mateix nivell  
 Caigudes a diferent nivell 
 Sorolls i vibracions extrems per l’ús de martells pneumàtics 
 Caiguda d'objectes al mateix i/o diferent nivell causats per la demolició 

descontrolada 
 Projecció de partícules 
 Cops o talls per objectes o eines 
 Sobreesforços per càrregues i postures forçades 
 Inhalació de pols 

 

5.4.2.7 Instal·lacions 

La gran part de les instal·lacions s’han retirat però podrien quedar connexions encastades 
que no estan a la vista, per tant, abans de començar l’obra de demolició, efectuarem tots 
els talls a les xarxes generals d’aigua i llum. Es disposarà de la llum adequada per tal que es 
puguin efectuar els treballs amb facilitat i sense riscos. 
 
Els riscos d’aquesta partida seran: 
 
 Caigudes al mateix nivell per falta de neteja i desbrossament  
 Caigudes a diferent nivell 
 Caiguda d'objectes  
 Sobreesforços per càrregues i postures forçades 

 
En finalitzar els treballs, haurem de tornar a catalogar els desperfectes en les mitgeres que 
hi trobem. 
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5.4.3 Solucions constructives adoptades 

El nostre edifici, un cop efectuada la demolició, quedarà totalment buit per l’interior. Es 
delimitarà amb els murs mitgeres i la façana. Finalment, en la part posterior trobarem els 
murs que delimiten el pati de llums, el qual també s’haurà rebaixat fins a planta baixa (en 
l’actual edificació la planta baixa esta coberta). 
Es de vital importància que, un cop efectuada la neteja del forjat de PB es revisi el sistema 
de fonamentació, buscant qualsevol tipus de patologia o elements que en podessin 
provocar, com humitats, fissures per assentament assentaments diferencials...  
També hem de tenir en compte que, tal com s’ha indicat en l’anàlisi de la fonamentació, 
tenim una possibilitat molt alta de trobar restes arqueològiques. En aquest cas, s’hauran 
d’aturar els treballs i avisarem a l’ajuntament per a que els tècnics del departament 
d’arqueologia puguin catalogar i evidenciar les restes trobades.  
En el nostre supòsit, s’ha trobat que la fonamentació esta en bon estat i es capaç de 
suportar el pes que tindrà el nou edifici. 
 

5.4.3.1 Forjat sanitari ventilat 

Executarem un forjat sanitari ventilat de formigó armat amb peces de “Caviti”. 

 
 
El producte Caviti es una marca registrada d’elements prefabricats de polipropilè que 
encaixen entre si de forma ràpida i senzilla, creant un encofrat no recuperable. 
El sistema permetrà evitar les possibles humitats per capil·laritat gràcies a la seva 
ventilació. 

Sistema “Caviti” 
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Hem escollit aquest sistema per la seva rapidesa de muntatge i el preu econòmic enfront 
un forjat sanitari tradicional. En un supòsit d’un gran edifici amb càrregues puntuals molt 
altes, edificis o naus industrials amb transit rodat, seria recomanable el forjat sanitari 
tradicional, gràcies a la seva gran rigidesa i estabilitat, però les nostres càrregues entraran 
dins els marges d’un ús normal. 
El primer pas serà rebaixar el terreny uns 50 cm per encabir el sistema constructiu que es 
descriurà a continuació. 
El següent pas serà l’aportació de terres per omplir les possibles imperfeccions del terreny 
després de la demolició, d’uns 10 cm. 
Un cop creada aquesta base, serà de vital importància la construcció del forjat de neteja 
amb formigó en massa HM-20 que suportarà les peces de Caviti, d’uns 10 cms. 
Instal·larem les peces de Caviti C-20, les quals crearan la cambra ventilada i incorporarem 
les corresponents sortides a l’exterior amb tubs de ventilació. 
Agregarem una malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T quedant suportada al Caviti i 
incorporarem el formigó HA-25/B/12/IIa . 
 
El 20% de la pèrdua tèrmica s’efectua a través del terra, per tant serà necessària la 
incorporació d’un aïllament de poliestirè extruït (XPS) de 10 cm, incorporant abans una 
barrera contra el gas radó que a la vegada actuarà com a capa impermeabilitzant. El gas 
radó te com a normativa aplicable el Real Decret 732/2019, ubicat en l’Art.13 del CTE HS, 
es a dir del Document Bàsic de Salubritat. En aquest s’especifica l’obligatorietat de la seva 
col·locació com a requisit bàsic enfront la higiene, la salut y protecció del medi ambient. 
Un cop col·locades les capes descrites, aplicarem un morter autonivellant per protegir 
l’aïllament i les barreres. Aquest servirà per rebre el posterior paviment. 
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5.4.3.2 Forjat unidireccional en mur de càrrega 

El sistema constructiu que s’executarà en totes les plantes serà la confecció d’un forjat 
unidireccional de semi biguetes armades. 
 

 
 
El primer pas serà la creació d’un encofrat de taulells de fusta amortitzables, subjectats 
mitjançant puntals metàl·lics amortitzables. 
Es pretén imitar la confecció de la fotografia, es a dir, en l’espai on actualment hi consten 
les biguetes, les quals estan encaixades en el mur de càrrega, s’hi incorporaran les semi 
biguetes armades. S’han elegit per la facilitat que tindran a l’hora de incorporar-se dins els 
forats, ja que si haguéssim optat per biguetes prefabricades, la seva manipulació seria mes 
laboriosa. Els revoltons de poliestirè extruït seran un component perfecte en la lleugeresa 
del sistema. Es deixarà un espai d’uns 15 cm entre els revoltons i el mur on agregarem 
rodons per crear una jàssera que unificarà totes les biguetes. 
Finalment, sobre del sistema agregarem una malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T i 
una capa de compressió de formigó de 5 cm de gruix. 
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Serà de vital importància la comprovació de l’entrada d’almenys 15 cm en els forats, sense 
que l’armadura arribi al final d’aquest per evitar possibles corrosions, deixant 2 cm mínim. 
Hem de comprovar que s’efectua un vibrat correcte per tal que el formigó s’incorpori fins 
el final de l’obertura i s’evitin disgregacions. 

 

5.4.3.3 Obertura en el mur de càrrega 

Les operacions mes importants en aquesta obra seran, la demolició de l’interior de l’edifici 
i la obertura en la façana, en la zona de la planta baixa. Per tal de guanyar espai, respectar 
la nova distribució i poder col·locar les fusteries exteriors, hem de fer una obertura de 1,5 
m en el punt central de la façana. 
Aquesta es formalitzarà abans de la fase de forjats, per evitar esforços en el mur i perill de 
col·lapse. Un altre dels motius es que el forjat s’incorporarà a sobre del sistema que ara es 
descriurà, per tant facilitarem l’execució de l’obertura. 
 
El principal problema dels murs de càrrega es que treballen exclusivament a compressió, 
per tant la seva capacitat a tracció, flexió i tallant son pràcticament nul·les. Per tant, per la 
correcta execució seguirem una sèrie de passos. 

 
Càlcul de la baixada de càrregues de l’edifici (no s’efectuarà en aquest estudi cap baixada 
de càrregues). 

 

Exemple de modelització amb elements finits. Tensions de tall 
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Exemple de les tensions principals, mostrant-se l’arc de descàrrega i la concentració de tensions en les bigues. 
En blau es mostren les compressions i en vermell les traccions 
En el nostre cas, al voler aconseguir una llum tan gran, haurem d’optar per un marc rígid d’acer (pòrtic de 
bigues i pilars) i reforçar el suport del terreny amb una nova fonamentació. S’utilitza l’acer enfront al formigó 
per la seva ràpida capacitat d’entrada en càrrega, sense encofrats ni temps d’espera, i la seva alta resistència. 
Per tal de descarrega el mur haurem de crear un apuntalament central que ajudarà a transmetre les càrregues 
al terreny. La càrrega del mur es massa gran per suportar-la amb puntals convencionals, per tant s’haurà de 
crear un pòrtic central de mides acotades, tal com mostra la fotografia. 
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Executarem dos pous de 0,4 x 0,4 x 0,3, referenciats cadascun d’ells en els extrems de 
l’obertura i sobre d’aquests, obrirem una rasa vertical. Reforçarem amb armadura inferior i 
en la part superior dels pous, incorporarem la placa d’ancoratge amb esperes que mostra 
la imatge. 
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Col·locarem els pilars en la rasa soldant-los en la part inferior amb la placa d’ancoratge i en 
una placa superior que unirà els pilars. 
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Executarem una rasa horitzontal per passar la primera biga i la soldarem als pilars, repetint 
el pas per l’altra cara del mur. 
 
 

 
 
Progressivament executarem la demolició de l’obertura del mur, retirarem el pòrtic que 
actuava a mode de puntal i rematarem amb els acabats pertinents. 
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5.4.3.4 Coberta plana transitable invertida 

Per les dues terrasses de la planta àtic utilitzarem el sistema constructiu corresponent a 
una coberta plana transitable invertida, la qual es caracteritza per ser l’aïllament tèrmic el 
que protegeix la làmina impermeabilitzant, provocant que la làmina no sofreixi un 
envelliment prematur a causa de la calor, la pluja, la radiació solar i les gelades.  
 
Tots aquests beneficis es repercuteixen per tots els materials que estan per sota de 
l’aïllament, els quals tindran menys problemes d’humitats, gairebé nul manteniment i 
beneficiant directament a la seva durabilitat. 
 

 
 
La composició d’aquesta serà, sobre el forjat existent, una capa de formació de pendents 
d’uns 10 cm d’argila expandida abocada en sec, làmina d’impermeabilització de PVC-P de 
1,2 mm de gruix protegida amb una capa separadora per cada cara de polièster de 2 mm, 
l’aïllament tèrmic de 10 cm de planxes de poliestirè extruït, geotèxtil de fibres de polièster, 
morter autonivellant i finalment un paviment de rajoles ceràmiques de gres de 20x20 amb 
morter de juntes de 2 mm. 

5.4.3.5 Coberta inclinada invertida de teula àrab 

Els beneficis d’aquest tipus de coberta ja han estat descrits en l’apartat anterior, per tant 
optarem per aquest sistema amb un acabat de teula àrab. 
Per la creació del forjat es farà servir el mateix sistema que en el forjat del conjunt de 
plantes però canviant les semibiguetes armades per semibiguetes pretensades i inclinant 
un 30 % el sistema. 

 
La composició d’aquesta serà, sobre el forjat unidireccional inclinat la làmina 
d’impermeabilització de PVC-P de 1,2 mm de gruix protegida amb una capa separadora per 
cada cara de polièster de 2 mm, l’aïllament tèrmic de 10 cm de planxes de poliestirè 
extruït, i finalment la teula àrab rebuda amb morter de ciment. 
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5.4.3.6 Aïllament en les façanes i mitgeres 

El promotor, ha indicat expressament el manteniment de la façana amb la seva estructura, 
per tant no podem modificar-la exteriorment. L’opció que ens queda per aconseguir un 
aïllament que ens aporti un ambient confortable en l’interior es l’aplicació d’aquest 
aïllament en l’interior, perdent això si, superfície útil. Un altre requisit es la pal·liació que la 
contaminació acústica que pot provocar un carrer com el Magdalena, que pertany a l’eix 
comercial de Lleida. 
Així doncs la solució que s’executarà serà la creació de les següents capes. Començant des 
del mur existent, incorporarem una làmina PE 5mm + 2 membranes acústiques de 2mm 
cadascuna, un aïllament de 10 cm de plaques XPS, plaques de guix laminat amb el 
corresponent entramat metàl·lic i l’acabament d’aquestes amb el tractament corresponent 
de juntes, cantonades i racons mitjançant pasta de juntes i la corresponent col·locació de 
les cintes. Sobre d’aquest parament ja es pot aplicar la pintura desitjada. 
La decisió de la col·locació del poliestirè extruït es pel seu baix gruix amb un coeficient de 
conductivitat tèrmica mes eficient que altres aïllants. Per tant no perdrem tants m² útils. 
El seu baix cost i la seva fàcil aplicació redueix el temps de col·locació repercutint 
directament amb el benefici econòmic. 
En els murs mitgera optarem per el mateix sistema constructiu però amb l’aïllament de 5 
cm i sense la membrana acústica. 
 

5.4.3.7 Fusteria exterior 

Existeixen dues opcions, descartant la fusta, per elegir  En la següent taula podem veure 
com els valors de transmitància tèrmica de l’alumini s’allunyen molt dels perfils de PVC. 
En quan al preu, podem apreciar la diferència gràcies a l’aplicació online de CYPE, 
generador de preus: 

 
S’hauria de restar la persiana, que es correspon a 28,55 €, quedant un total de 244,73 €, ja 
que el pressupost de la perfileria d’alumini es sense persiana. 
 

 
La diferència resulta en 116,96 € en únicament una finestra, que es correspon a un estalvi 
de un 37,29 %. 
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En conclusió, la perfileria per la que optarem per la seva conductivitat tèrmica i el 
corresponent estalvi econòmic es el PVC. El marc serà de 70 mm 
En quant al vidre elegit serà doble, amb cambra d’aire, baix emissiu 4/12/4. 
En la imatge podem veure com afectes les diferents transmitàncies tèrmiques en funció del 
gruix de la cambra d’aire i si el vidre porta tractament de baix emissiu. 
 

 
 
El tractament baix emissiu o ATR (Aïllant Tèrmic Reforçat) aporta al vidre la capacitat de 
reflexar l’energia solar evitant que un percentatge molt alt d’aquesta entri a l’habitatge. 
Per tant es redueix la quantitat de calor que entra a l’estiu i a l’hivern evita que la calor 
generada es traspassi a l’exterior. 
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Per tant, un resum dels seus avantatges seria: 
 
 Reducció del consum energètic de calefacció i refrigeració 
 Estalvi energètic 
 Millor confort 
 Augment de la temperatura en la part interior del vidre, reduint l’efecte de paret 

freda i reduint el risc de condensacions 
 Permet l’entrada de llum natural gràcies a la seva alta transparència 
 Vidres ecològicament eficients. 

 

5.4.3.8 Instal·lacions de calefacció, refrigeració  

Aquest punt es un dels mes fonamentals si volem aconseguir un confort tèrmic adient amb 
un consum reduït. Per tant, la instal·lació d’una bomba aerotèrmica aire aigua serà la 
elegida, ja que aportarà calefacció a l’hivern, refrigeració a l’estiu i aigua calenta durant tot 
l’any. 
Les bombes de calor son equips que utilitzen un gas refrigerant en un cicle termodinàmic 
tancat i transfereixen calor entre dos focus a diferent nivell tèrmic, fent que la calor flueixi 
d’una temperatura mes baixa a una de mes alta. 
Es a dir, l’aerotermia es capaç de captar l’energia de l’aire, disponible en la naturalesa 
(renovable), permeten el seu us en la climatització d’espais. 
 

 
El sistema d’aerotermia el combinarem amb un terra radiant, que actuarà com a 
refrigeració i calefacció. 
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Les avantatges del sistema elegit son el seu gran rendiment, poc espai d’ús i distribució 
uniforme de la temperatura. 
Però també te alguns inconvenients, com serien el temps que tarda en refrigera o escalfar i 
preu elevat, tot i que ràpidament amortitzable amb l’estalvi energètic.  
Per tal de compensar l’inconvenient del temps que triga, aportarem termòstats 
intel·ligents que es puguin connectar amb una aplicació mòbil, per tal de tenir controlat en 
cada moment la temperatura i poder elegir si activar el sistema per quan s’arribi al domicili 
s’hagi aconseguit la temperatura desitjada. 
 

5.4.4 Conclusions de les solucions adoptades 
 

La intervenció en l’edificació s’ha definit amb els elements mes significatius, en els que hem 
de definir correctament els passos a seguir, ja que son fonamentals per la correcta execució 
de l’edificació. La resta d’elements com serien paviments, pintures, enrajolats, escales, 
instal·lacions d’aigua, electricitat, telecomunicacions, etc, quedaran definits en el 
compliment de la normativa i en els amidaments i corresponent pressupost. 
S’han trobat les solucions mes optimes per tal d’obtenir un edifici viablement econòmic i 
amb el confort òptim per a que es pugui desenvolupar la vida amb normalitat. 
Per tal de veure la millora energètica de l’edifici s’ha realitzat de nou l’estudi energètic amb 
el programa CEX. 
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En la qualificació energètica hem obtingut del consum d’energia primària no renovable una 
B, amb 50,9 kWh/m² any i unes emissions de diòxid de carboni de 8,6 kgCO2/m² any, un 
resultat molt proper a la qualificació energètica A. En el nostre cas, si haguéssim aportat 
plaques solars, el consum d’energia primària hagués disminuït i probablement disposaríem 
d’una qualificació A, però la inversió de l’aerotèrmia es molt gran i aportarà un benefici 
econòmic a llarg termini major que les plaques solars. Tot i això, en un futur es podrà fer un 
estudi de viabilitat per tal de procedir a la seva instal·lació, moment el qual la tecnologia i 
eficiència d’aquestes haurà augmentat exponencialment i serà molt mes rentable la seva 
inversió. 
Un factor decisiu en l’obtenció d’una bona qualificació energètica ha sigut la creació de 
cambres que contindran l’aïllament en façana principal, mitgeres i façanes posteriors així 
com un correcte aïllament en coberta i soleres. 
Amb totes aquestes millores podem afirmar-li al promotor que s’ha arribat a l’objectiu 
desitjat en quant al confort de l’edifici però el següent punt serà veure la viabilitat 
econòmica dels sistemes elegits. 
 

5.4.5 Taules de superfícies amb la nova distribució 
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6. Viabilitat econòmica del projecte 

Un cop acabada una part de la nostra feina com a arquitectes tècnics a l’hora de confeccionar 
un l’estudi de rehabilitació, el promotor ens demana que elaborem un petit estudi de viabilitat 
econòmica. Per tant, abans de mostrar quin es el PEM i el PEC elaborarem un estudi de 
mercat, el qual no s’ha de confondre amb una taxació. Únicament volem tenir una orientació 
del benefici econòmic. Però per fer-ho ens basarem en una regla de les taxacions, i es que 
s’han de trobar sis comparables vàlids que compleixin una sèrie de requisits. Per tant, el 
mètode elegit serà el de comparació. De mes important i fonamental per complir a menys, 
seran els punts que es descriuen a continuació 
Un comparable vàlid serà aquell que es trobi relativament prop del nostre immoble, es a dir, 
dins la zona d’edificis de la mateixa tipologia. Per tant no buscarem edificis de nova 
construcció, seran rehabilitacions recents.  
Un altra premissa es que els m² útils han d’aproximar-se als dels nostres pisos. 
L’any en que s’hagi efectuat la rehabilitació haurà de ser proper i les qualitats d’acabats 
semblants. Instal·lacions equivalents, fusteries amb bona hermeticitat, ascensor...  
Similar disposició d’habitacions, quantitat d’aquestes, banys, terrasses, orientació del pis, si 
dona a l’interior o exterior... 

6.1 Tipologies d’immobles en el nostre edifici 

La tipologia d’immobles dins del nostre edifici es diversa, per tant, s’han trobat comparables 
de 4 rangs. 
 

6.1.1 Local ubicat a la planta baixa 

 
 
El primer rang son locals. En el nostre supòsit contemplem un local en Planta Baixa de 
113,81 m². El problema que s’ha presentat a l’hora de buscar comparables vàlids ha sigut 
l’escassetat d’immobles de similars característiques, tenint que augmentar la recerca a 
zones fora de l’eix comercial de Lleida.  
Els immobles que s’han trobat compleixen els següents rangs: 
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Superfície: 94-140 m² 
1-3 banys 
Tots es troben en PB 
Preus de 100.000€ a 150.000 € 
Rang de preus mitjos de 819,67 €/m² a 1.250 €/m² 
Ubicacions a una distància màxima de 1km 
Locals no rehabilitats recentment però amb un bon manteniment 
 
Tal com s’ha descrit, els comparables no son equivalents en alguns dels punts, sobretot en 
l’estat en el que es troben i l’any de rehabilitació estimat, per tant aplicarem un 20% 
extrapolat de la següent taula, per tal d’obtenir un preu mig adequat. 
 

 
 
Segons la comparativa s’ha trobat un preu mig de 1.094,55€/m² que multiplicat per el 20% 
quedarà amb un preu de 1.313,46 €/m². 
Per tant, contant amb la superfície útil de 113,81 m², el valor del local en PB serà de 
149.484,88 € 
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PIS CARRER M² UTILS BANYS PREU PREU €/M² PREU (+ 20%) PREU €/M² (+ 20%) ANY DE CONSTRUCCIÓ

Local 4 Carrer Girona,57 140,00 1 145.000,00 € 1.035,71 € 173.999,28 € 1.242,85 € 2001

Local 3 Carrer Baró de 
Maials

130,00 3 140.000,00 € 1.076,92 € 167.999,52 € 1.292,30 € 2001

Local 7 Av. Pearson 122,00 1 100.000,00 € 819,67 € 119.999,69 € 983,60 € 2000
LOCAL PB C/Magdalena, 15 113,81 1 124.570,74 € 1.094,55 € 149.484,88 € 1.313,46 € 2021

Local 1 Passatge de la 
Premsa, 3

100,00 2 125.000,00 € 1.250,00 € 150.000,00 € 1.500,00 € 2009

Local 11 Rambla d'Arago, 5 99,00 2 115.000,00 € 1.161,62 € 138.000,46 € 1.393,94 € 2008
Local 12 Av. Blondel 94,00 1 115.000,00 € 1.223,40 € 137.999,52 € 1.468,08 € 2002
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6.1.2 Immobles ubicats als pisos amb porta 1, de planta primera a planta quarta 

 
 
El següent rang correspon als pisos ubicats en la part dreta de l’immoble, en les portes 1 de 
la planta primera fins la quarta. 
Les característiques principals d’aquests son, 49,54 m² de superfície útil, amb 1 bany 
complet i 1 habitació amb vestidor, amb balcó en la part de la façana i obertures en el 
celobert posterior. 
Els immobles que s’han trobat compleixen els següents rangs: 
 
Superfície útil: 40-61m² 
1-2 habitacions 
1 bany 
Preus de 74.000€ a 100.000 € 
Rang de preus mitjos de 1.332,79 €/m² a 2.127,66 €/m² 
Ubicacions a una distància màxima de 500 m 
Pisos no rehabilitats recentment però amb un bon manteniment 
 
Tal com s’ha descrit, els comparables no son equivalents en alguns dels punts, sobretot en 
l’estat en el que es troben i l’any de rehabilitació estimat, per tant aplicarem un 20% 
extrapolat de la taula anterior, per tal d’obtenir un preu mig adequat. 
 
Segons la comparativa s’ha trobat un preu mig de 1.744,34 €/m² que multiplicat per el 20% 
quedarà amb un preu de 2.093,21 €/m². 
Per tant, contant amb la superfície útil de 49,54 m², el valor dels pisos en la porta 1a serà de 
103.697,52 € cadascun. 
 
 
 
 
 



 

81 
 

Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.599,34 €

1.952,94 €

2.093,21 €

2.553,19 €

1.930,43 €

2.213,33 €

2.310,00 €

60.000,00 €

70.000,00 €

80.000,00 €

90.000,00 €

100.000,00 €

110.000,00 €

120.000,00 €

130.000,00 €

61,00 51,00 49,54 47,00 46,00 45,00 40,00

PR
EU

 (€
)

M²

PIS PORTA 1ª - €/M²

€/M²
 

 
 
 

 

PIS CARRER M² UTILS HABITACIONS BANYS ASCENSOR PREU PREU €/M² PREU (+ 20%) PREU €/M² (+ 20%) ANY DE CONSTRUCCIÓ

Pis 15 Rambla Ferran 61,00 2 1 SI 81.300,00 € 1.332,79 € 97.560,00 € 1.599,34 € 2007

Pis 34 C/Germans Izquierdo 51,00 1 1 SI 83.000,00 € 1.627,45 € 99.600,00 € 1.952,94 € 2005

Planta 1 - 4 
Porta 1ª C/Magdalena, 15 49,54 1 1 SI 86.414,60 € 1.744,34 € 103.697,52 € 2.093,21 € 2021

Pis 18 Rambla Ferran, 9 47,00 2 1 SI 100.000,00 € 2.127,66 € 120.000,00 € 2.553,19 € 2019

Pis 19 C/Pallars, 14 46,00 2 1 SI 74.000,00 € 1.608,70 € 88.800,00 € 1.930,43 € 2000

Pis 22 Princep de Viana - 
Clot

45,00 1 1 SI 83.000,00 € 1.844,44 € 99.600,00 € 2.213,33 € 2007

Pis 32 Rambla Ferran 40,00 1 1 SI 77.000,00 € 1.925,00 € 92.400,00 € 2.310,00 € 2019



 

82 
 

Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

6.1.3 Immobles ubicats als pisos amb porta 2, de planta primera a planta quarta 

 
 
 
El següent rang correspon als pisos ubicats en la part esquerra de l’immoble, en les portes 2 
de la planta primera fins la quarta. 
Les característiques principals d’aquests son, 66,2 m² de superfície útil, amb 2 banys 
complerts i 2 habitacions, una suite amb vestidor i bany, i l’altra doble, amb balcó en la part 
de la façana i obertures en el celobert posterior. 
Els immobles que s’han trobat compleixen els següents rangs: 
 
Superfície útil: 60-70m² 
1-2 habitacions 
1 bany 
Preus de 92.000€ a 135.000 € 
Rang de preus mitjos de 1.500 €/m² a 1.956,52 €/m² 
Ubicacions a una distància màxima de 500 m 
Pisos no rehabilitats recentment però amb un bon manteniment 
 
Tal com s’ha descrit, els comparables no son equivalents en alguns dels punts, sobretot en 
l’estat en el que es troben i l’any de rehabilitació estimat, per tant aplicarem un 20% 
extrapolat de la taula anterior, per tal d’obtenir un preu mig adequat. 
 
Segons la comparativa s’ha trobat un preu mig de 1.647,58 €/m² que multiplicat per el 20% 
quedarà amb un preu de 1.977,10 €/m². 
Per tant, contant amb la superfície útil de 66,20 m², el valor dels pisos en la porta 2a serà de 
130.883,76 € cadascun. 
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PIS CARRER M² UTILS HABITACIONS BANYS ASCENSOR PREU PREU €/M² PREU (+ 20%) PREU €/M² (+ 20%) ANY DE CONSTRUCCIÓ

Pis 7 Passeig de Ronda 70,00 2 1 SI 109.000,00 € 1.557,14 € 130.800,00 € 1.868,57 € 2000

Pis 5 C/Alfred Perenya 70,00 2 1 SI 105.000,00 € 1.500,00 € 126.000,00 € 1.800,00 € 2003
Pis 10 Av. Del Segre, 10 69,00 2 1 SI 135.000,00 € 1.956,52 € 162.000,00 € 2.347,83 € 2008
Pis 13 Rambla Ferran 68,00 2 1 SI 120.000,00 € 1.764,71 € 144.000,00 € 2.117,65 € 2006
Planta 1 - 4 
Porta 2ª C/Magdalena, 15 66,20 2 2 SI 109.069,80 € 1.647,58 € 130.883,76 € 1.977,10 € 2021

Pis 43 C/Assalt 61,00 3 1 SI 96.000,00 € 1.573,77 € 115.200,00 € 1.888,52 € 2010
Pis 44 Zona de la Llotja 60,00 2 1 SI 92.000,00 € 1.533,33 € 110.400,00 € 1.840,00 € 2008
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6.1.4 Immobles ubicats a la planta cinquena amb terrassa 

 
 
El següent rang correspon als dos pisos ubicats en l’última planta de l’edifici, els quals tenen 
terrassa. 
Les característiques principals d’aquests son, el pis amb porta 1 mesura 42,44 m² de 
superfície útil, amb 1 bany complet i 1 habitació amb bany i vestidor, amb terrassa en la part 
de la façana i obertures en el celobert posterior. El pis amb porta 2 mesura 59,8 m² de 
superfície útil, amb 1 bany complet i 2 habitacions, amb terrassa en la part de la façana i 
obertures en el celobert posterior. 
Els immobles que s’han trobat compleixen els següents rangs: 
 
Superfície útil: 38 - 69m² 
1-2 habitacions 
1 bany 
Preus de 62.000 € a 135.000 € 
Rang de preus mitjos de 1.240 €/m² a 1.956,52 €/m² 
Ubicacions a una distància màxima de 500 m 
Pisos no rehabilitats recentment però amb un bon manteniment 
 
Tal com s’ha descrit, els comparables no son equivalents en alguns dels punts, sobretot en 
l’estat en el que es troben i l’any de rehabilitació estimat, per tant aplicarem un 20% 
extrapolat de la taula anterior, per tal d’obtenir un preu mig adequat. 
 
Segons la comparativa s’ha trobat un preu mig de 1.604,93 €/m² que multiplicat per el 20% 
quedarà amb un preu de 1.925,92 €/m². 
Per tant, contant amb la superfície útil de 42,44 m², el valor del pis en la porta 1a serà de 
81.735,88 € i amb una superfície útil de 59,8 m², el valor del pis en la porta 2a serà de 
115.169,78 €. 
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PIS CARRER M² UTILS HABITACIONS BANYS ASCENSOR PREU PREU €/M² PREU (+ 20%) PREU €/M² (+ 20%) ANY DE CONSTRUCCIÓ

Pis 10 Av. del Segre, 10 69,00 2 1 SI 135.000,00 € 1.956,52 € 161.999,86 € 2.347,82 € 2008
Pis 35 C/de la Parra 69,00 1 1 SI 69.000,00 € 1.533,33 € 126.959,72 € 1.840,00 € 2010

Planta 5 Porta 2ª C/Magdalena, 15 59,80 2 1 SI 95.974,81 € 1.604,93 € 115.169,78 € 1.925,92 € 2021
Pis 42 C/Penedes 55,00 2 1 SI 83.000,00 € 1.509,09 € 99.599,94 € 1.810,91 € 1996

Pis 34 C/Germans 
Izquierdo, 42

51,00 1 1 SI 77.000,00 € 1.627,45 € 99.599,94 € 1.952,94 € 2005

Pis 40 Passatge Sant 
Jeroni

50,00 1 1 SI 62.000,00 € 1.240,00 € 74.400,00 € 1.488,00 € 2007

Planta 5 Porta 1ª C/Magdalena, 15 42,44 1 1 SI 68.113,23 € 1.604,93 € 81.735,88 € 1.925,92 € 2021

Pis 25 C/Cavallers 38,00 2 1 SI 67.000,00 € 1.763,16 € 80.400,10 € 2.115,79 € 2013
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6.1.5 Resum preu immobles 

En la següent taula es mostra el preu total de cada immoble: 
 

 
 

6.2 Pressupost nova edificació 

A partir dels amidaments, s’ha creat el pressupost de la edificació, utilitzant el banc de dades 
de CYPE i de l’ITEC com a base i comparant-los amb els preus de mercat actuals. 
El resultat del PEM es d’un total de 901.935,42 € 
Les despeses generals s’han considerat en un 13%, en total 117.251,60 € respecte el PEM 
El benefici industrial s’ha considerat en un 6%, en total 54.116,13 € respecte el PEM 
En resum, el preu total PEC, sense tenir en compte l’IVA es de 1.073.303,15 € 
 

6.3 Viabilitat econòmica 

La viabilitat econòmica de l’estudi realitzat ens indicarà si realment l’execució d’aquest 
immoble es factible, amb tot el que comporta, des de la elaboració d’aquest estudi, el 
projecte que s’hauria de presentar, tràmits administratius, constructora que acceptés les 
directrius econòmiques establertes i la construcció en si de l’edifici amb la venta dels 
immobles. 
La estimació de venta dels immobles, s’ha establert amb un total de 1.284.715,65 €.  
El pressupost total PEC s’ha establert en 1.073.303,15 € 
La diferència resulta en 211.412,5 € . 
Per tant, aquest seria el benefici final del promotor. S’ha de tenir en compte que el preu mig 
es una estimació i els immobles es podrien arribar a vendre per mes o menys preu. 
Una puntualització que em de tenir present es que no em valorat la edificació amb estat 
actual, ja que es dona el supòsit que el promotor es el propietari del pis i per tant no l’ha 
comprat recentment. En cas que aquest estudi s’encarregués per valorar la compra o no de 
l’edificació actual, s’hauria de sumar al PEC el seu valor de compra. 

PLANTA PIS M² CONS M² UTILS M² EXT. PREU €/M2 
UTIL PREU DE VENTA

0 PB 130,52 113,81 1.313,46 € 149.484,88 €
1 1 61,93 49,54 2.093,21 € 103.697,52 €
1 2 78,87 66,20 1,46 1.977,10 € 130.883,76 €
2 1 61,93 49,54 2.093,21 € 103.697,52 €
2 2 78,87 66,20 1,46 1.977,10 € 130.883,76 €
3 1 61,93 49,54 2.093,21 € 103.697,52 €
3 2 78,87 66,20 1,46 1.977,10 € 130.883,76 €
4 1 61,93 49,54 2.093,21 € 103.697,52 €
4 2 78,87 66,20 1,46 1.977,10 € 130.883,76 €
5 1 54,08 42,44 7,85 1.925,92 € 81.735,88 €
5 2 71,76 59,80 7,33 1.925,92 € 115.169,78 €

MITJA 
TOTAL 1.949,68 €

TOTAL 819,56 679,01 21,02 1.284.715,65 €
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7. Conclusions  

Sota el meu punt de vista, l’anàlisi històric de l’entorn ens ha donat una visió global del context 
on es situa l’edificació i ens a permès entendre el perquè s’han realitzat molts dels sistemes 
constructius. Èpoques de guerres, o pel contrari, de progrés econòmic han repercutit 
directament en els edificis mes pròxims.  
La decisió d’executar la demolició completa, penso que en un cas real, no hagués estat 
obligatòria, es a dir, es pot adequar l’edificació amb tècniques constructives mes complexes i 
fregant la normativa, acollint-se a algunes clàusules d’aquesta, però tal com detallo en l’estudi, 
aquestes tècniques només augmenten la vida de l’edificació 10, 15 o 20 anys, però acabaran 
per necessitar d’altres intervencions encara mes cares.  Per aquest motiu serveix un estudi 
d’aquesta envergadura, ens permet decidir l’opció mes viable encara que aquesta sigui mes 
costosa. 
Analitzar amb el programa CE3X l’eficiència energètica m’ha fet qüestionar-me de com podem 
canviar les nostres emissions i consums energètics radicalment, invertint en bons tancaments, 
aïllaments tèrmicament eficients i amb instal·lacions, costoses en un inici, però que ens 
aportaran un rendiment econòmic a mig termini. Ens hem de conscienciar i canviar 
radicalment el nostre mode d’entendre actualment l’eficiència energètica, amb petits canvis es 
poden fer grans aportacions. 
Com a conclusió del present estudi, vull afirmar que la promoció immobiliària en la 
rehabilitació es un sector molt complex i competitiu. Si sumem la dificultat de realitzar la 
intervenció en un edifici molt deteriorat com es el nostre cas, podem trobar-nos en un gran 
repte a l’hora de aconseguir una viabilitat econòmica òptima.  
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8.1 Cadastre 



 Domingo , 6 de Junio de 2021

2503307CG0120D0001IP

CL MAGDALENA 15
25007 LLEIDA [LLEIDA]

URBANO

 1945

Residencial
589 m2

1/00/01COMERCIO 40
1/00/02COMERCIO 54
1/00/03ALMACEN 26
1/00/04VIVIENDA 12
1/01/01OFICINA 30
1/02/01VIVIENDA 106
1/03/01VIVIENDA 106
1/04/01VIVIENDA 106
1/01/02VIVIENDA 84
1/05/01ALMACEN 10
1/01/03ALMACEN 15

173 m2

Parcela construida sin división horizontal
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8.2 Fotografies estat actual 
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8.2.1 Exterior 
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AMIDAMENTS Data: 06/09/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 01  DEMOLICIÓ

1 01001 m³ Demolició de mur de maçoneria de pedra arenisca i/o fàbrica de maó ceràmic, en sec, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur central 19,060 0,600 18,710 213,968 C#*D#*E#*F#
2 mur pati llums 4,000 0,450 1,710 3,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,046

2 01003 m² Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Area escala per plantes 7,730 6,000 46,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,380

3 01004 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de revoltó ceràmic format per una o dues rosques de maó
ceràmic i farcit de sins amb enderrocs i morter de calç, amb martell pneumàtic i motoserra, previ aixecat del
paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat de el paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantes tipus i coberta 138,350 5,000 691,750 C#*D#*E#*F#
2 planta baixa 161,370 1,000 161,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 853,120

4 01005 m² Demolició completa de coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic; amb martell pneumàtic,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu inclou la demolició de totes les capes que componen la coberta, incloent la capa de formació de pendents i
la demolició dels embornals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terrasses plantes 14,369 14,369 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,369

5 01006 m² Demolició completa de coberta inclinada, no ventilada, amb teula àrab; amb martell pneumàtic, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou la
demolició de totes les capes que componen la coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cobertes inclinades 143,690 143,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,690

6 01007 u Desmuntatge de fulla de fusteria acristallada o no de qualsevol tipus situada en interior o exterior, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 balconeres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 finestres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 portes 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 porta entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 porta corredera local dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 fusteria aldavó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

7 01008 m² Desmuntatge d'estructura metàl·lica i plaques translúcides de lluernari a una aigua de menys de 5 m de llum
màxima, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lluernari 3,310 2,580 8,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,540

8 01009 u Muntatge i desmuntatge d'estabilitzador interior de façana amb Sistema Soldier, en tot l'interior de façana,
constituït per un sistema de bigues d'acer lleugerides amb gran flexibilitat d'unió, amb peces especials que
permeten múltiples solucions. Inlcou el transport a obra, el procés de muntatge, els anclatges necessaris als
murs i el posterior desmuntatge amb la retirada del material. Es considera un grau de complexiat alt.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 02  FONAMENTACIÓ

1 02001 m² Solera de formigó armat de 20 + 5 cm de cantell total, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat,
C-20 ´´CAVITI´´, realitzat amb formigó HA-25 / B / 12 / IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot , acer
UNE-eN 10080 B 500 S en zona de congrenys i bigues de fonamentació, quantia 3 kg / m², i malla
electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-eN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada
sobre separadors homologats, en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb juntes de retracció de 5 mm de
gruix, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja. Fins i tot cèrcols
perimetrals de planta conformats amb sistema d'encofrat recuperable de taulers de fusta. El preu no inclou la
capa de formigó de neteja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 161,190 161,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,190

2 02002 m² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb
disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 161,190 161,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,190

3 02003 m² Barrera de protecció enfront del radó amb tractament per la impermeabilització, sobre forjat sanitari, en terreny
amb nivell de referència d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb làmina de betum additivat amb plastòmer APP,
LA-30-AL, amb armadura d'alumini, de superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront del gas radó
1x10-13 m²/s, no adherida, col·locada amb cavalcaments en la cara superior del forjat, i protegida amb una
capa antipunxonament de geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125 g/m². Exhalació
de radó prevista a través de la barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús banda de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, per a la resolució del perímetre.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 161,190 161,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,190

4 02004 u Conexio al clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma
PNE-prEN 13476, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 02005 m³ Fosso d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25 / B /
20 / IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg / m³. Fins i tot armadures per a formació de cèrcols de vora i reforços, armadures
d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per a evitar l'adherència de l'formigó a l'encofrat. El
preu inclou el muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fosso ascensor 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,950

6 02006 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una
pendent mínima de l'2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i / o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN / m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Fins i tot accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a
muntatge. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,890 39,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,890

7 02007 m³ Aportació de terres per a la millora de les propietats resistents de el terreny de suport de la fonamentació
superficial projectada, amb terres naturals calcaries, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactador tàndem autopropulsat, fins assolir una densitat seca no inferior a l'95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. el preu no inclou la realització
de l'assaig Proctor Modificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 161,190 161,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,190

8 02008 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per plafó rígid de poliestirè extruït Ursa
XPS NV L ´´URSA IBÉRICA AISLANTES´´, de 100 mm de gruix, resistència a compressió> = 500 kPa,
resistència tèrmica 2,2 (m²K) / W, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), col·locat a la base de la solera, cobert
amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa
en aquest preu).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 161,190 161,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,190

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
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Capítol 03  ESTRUCTURES

1 03001 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb alçada lliure de planta de fins a 4 m, cantell 30 = 26 + 4
cm, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot amb un volum total de
formigó de 0,107 m³ / m², i acer UNE-eN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes
i cèrcols, amb una quantia total de 2 kg / m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, format per:
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos; semibigueta armada amb sabatilla de formigó; revoltó ceràmic, 60x25x26 cm; capa de compressió de 4
cm d'espessor, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Fins i tot agent filmogen, per al curat de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració
de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial, el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra i el condicionament dels forats per inserir les bigues.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb - p5 161,190 5,000 805,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,950

2 03002 m³ Cèrcol d'unió del forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i abocada
amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg / m³; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta
tractada reforçada amb barres i perfils. Fins i tot filferro de lligar i separadors. El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetre planta 60,420 0,300 0,300 5,000 27,189 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,189

3 03003 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm de gruix, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó HA-25 / P
/ 20 / IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 18 kg / m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir en la seva
cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'alçada lliure, format per: superfície encofrant de taulons de fusta
de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos
i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Fins i tot filferro de lligar, separadors
i líquid desencofrant, per a evitar l'adherència de l'formigó a l'encofrat. El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa d'escala 12,980 5,000 64,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,900

4 03005 m³ Nucli de formigó armat per escala, 2C, de 25 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat
en central, i abocada amb bomba, i acer UNE- eN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg / m³,
executat en condicions complexes. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial
per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Fins i tot filferro de lligar,
separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per a evitar l'adherència de l'formigó a
l'encofrat. El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nucli pb 18,154 3,750 0,250 17,019 C#*D#*E#*F#
2 nucli p1 - p5 18,154 3,000 0,250 5,000 68,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,097

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
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Capítol 04  COBERTES

1 04001 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà de el 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS: forjat inclinat de formigó, amb
una capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 2 cm d'espessor i acabat arremolinat;
IMPERMEABILITZACIÓ: làmina impermeabilitzant de PVC-P de 1,2 mm de gruix protegida amb una capa
separadora per cada cara de polièster de 2 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extruït, segons
UNE-EN 13164, de superfície grecada i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència
tèrmica 2,8 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), amb fixació mecànica; COBERTURA: teules
ceràmiques corbes, color vermell, 40x15x11 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5. Fins i tot,
resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura. El preu inclou el forjat de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#
2 coberta 2 37,640 37,640 C#*D#*E#*F#
3 coberta 3 11,510 11,510 C#*D#*E#*F#
4 coberta 4 21,030 21,030 C#*D#*E#*F#
5 coberta 5 26,560 26,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,240

2 04002 m² Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipus convencional, pendent de l'1% a 5%, per a tràfic
peatonal públic. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres
de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb
beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de
0,087 W / (mK), amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5
de 4 cm d'espessor, acabat remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de llana mineral soldable, hidrofugada,
de 50 mm de gruix; CAPA SEPARADORA SOTA CAPA DE REFORÇ: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (150 g / m²); CAPA DE REFORÇ: morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-10
de 4 cm d'espessor; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40-FP, totalment adherida amb bufador; CAPA SEPARADORA
SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g / m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: paviment de rajoles ceràmiques de gres rústic, 20x20 cm col·locades en capa fina amb adhesiu
de ciment de fraguat normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització
de morter de ciment, industrial, M-5, de 4 cm de gruix, rejuntades amb morter de juntes de ciment millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 WA, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Fins i tot creuetes de PVC. El preu inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de rematades en les
trobades amb paraments i desguassos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 6 i 7 14,780 14,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,780

3 04003 u Barret cònic de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 100 mm de diàmetre exterior.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 04004 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent de l'1% a el 5%. FORMACIÓ
DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i
capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment,
proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,087 W / (mK), amb
espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor,
acabat remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 40 mm de gruix;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM (SBS) -40-FP, totalment adherida amb bufador; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g / m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdols
rentats, amb un gruix mitjà de 10 cm. El preu no inclou l'execució i el segellat de les juntes ni l'execució de
rematades en les trobades amb paraments i desguassos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 8 23,840 23,840 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 23,840

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 05  TANCAMENTS I DIVISORIES

1 05001 m² Extradossat autoportant travat amb aïllament termoacústic, sistema Optima Vari ´´ISOVER´´, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per placa de guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 / 12,5 / amb
les vores longitudinals afinats, Phonique PPH 13 ´´PLACO´´, cargolada directament a una estructura autoportant
travada, d'acer galvanitzat, composta per perfils horitzontals Optima U ST ´´ISOVER´´, sòlidament fixats a terra i
a l'sostre i mestres verticals Optima 240 ´´ISOVER´´, amb una modulació de 600 mm, fixades a el parament
vertical, film de poliamida amb un vel no teixit en el seu dors, ´´ISOVER´´, de 220 micres de gruix; i aïllament de
plaques XPS, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 100 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,7 m²K / W,
conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK), col·locat en l'espai entre el parament i les mestres. Fins i tot fixacions,
pasta i cinta per al tractament de juntes i accessoris de muntatge. El preu inclou la resolució de trobades i punts
singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 79,530 2,750 218,708 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 38,800 2,500 4,000 388,000 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 56,510 2,500 4,000 565,100 C#*D#*E#*F#
4 5è1a 35,230 2,500 88,075 C#*D#*E#*F#
5 5è2a 52,870 2,500 132,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.392,058

2 05002 m² Envà senzill (15 + 48 + 15) / 400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a la qual es cargolen dues plaques en total ( una placa
tipus normal a cada cara, de 15 mm de gruix cada placa); aïllament acústic mitjançant plafó semirígid de llana
mineral, gruix 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Fins i tot banda acústica de dilatació autoadhesiva;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de juntes. El preu inclou la resolució de trobades i punts
singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 6,640 2,750 18,260 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 7,140 2,500 4,000 71,400 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 8,230 2,500 4,000 82,300 C#*D#*E#*F#
4 5è1a 7,130 2,500 17,825 C#*D#*E#*F#
5 5è2a 6,920 2,500 17,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,085

3 05003 m² Envà senzill (15 + 48 + 15) / 400 (48) LM - (1 normal + 1 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de
gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a la qual es cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en una cara, de 15 mm de gruix i una placa tipus hidrofugat de 15 mm de gruix en l'altra cara);
aïllament acústic mitjançant plafó semirígid de llana mineral, gruix 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima.
Fins i tot banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics;
cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
juntes. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 4,140 2,750 11,385 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 3,200 2,500 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 10,705 2,500 4,000 107,050 C#*D#*E#*F#
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4 5è1a 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
5 5è2a 4,600 2,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,935

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 01  ARREBOSSATS

1 0601001 m² Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R,
inclosa part proporcional d'arestes, malla de fibra de vidre, petit material i formació d'angles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Celobert 18,130 20,440 370,577 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,577

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 02  ENRAJOLATS

1 060201 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic, acabat polit, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E <0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de formigó, vertical, de fins
3 m d'alçada. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de juntes de
ciment millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en
juntes de 3 mm de gruix. Fins i tot creuetes de PVC. El preu inclou les peces especials i la resolució de punts
singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 8,580 2,750 23,595 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 9,125 2,500 4,000 91,250 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 16,950 2,500 4,000 169,500 C#*D#*E#*F#
4 5è1a 9,125 2,500 22,813 C#*D#*E#*F#
5 5è2a 8,310 2,500 20,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,933

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 03  PAVIMENTS

1 060301 m² Base per a paviment interior, de 35 mm de gruix, de morter lleuger, CT - C25 - F4 segons UNE-EN 13813,
aplicat manualment, sobre suport de formigó. Fins i tot banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la
preparació de les juntes perimetrals de dilatació. El preu no inclou el suport de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 129,600 129,600 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 130,010 4,000 520,040 C#*D#*E#*F#
3 5è 114,900 114,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 764,540

2 060302 m² Enrajolat interior de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 25x25 cm, capacitat d'absorció d'aigua E <3%,
grup bib, resistència a l'lliscament Rd <= 15, classe 0, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a
interiors , Ci sense cap característica addicional, color gris i rejuntades amb morter de juntes de ciment tipus L,
color blanc, per junts de fins a 3 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 129,600 129,600 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 130,010 4,000 520,040 C#*D#*E#*F#
3 5è 114,900 114,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 764,540

3 060303 m² Enrajolat exterior de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, acabat polit, de 20x20 cm, capacitat d'absorció
d'aigua E <0,5%, grup BIa, resistència a l'lliscament Rd> 45, classe 3, rebudes amb adhesiu de ciment millorat ,
C2 sense cap característica addicional, color gris i rejuntades amb morter de juntes de ciment tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 20,010 20,010 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 2,920 4,000 11,680 C#*D#*E#*F#
3 5è 18,230 18,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,920

4 060304 m Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional i rejuntat amb morter de juntes de ciment millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 WA, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 90,310 90,310 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 49,140 4,000 196,560 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 75,450 4,000 301,800 C#*D#*E#*F#
4 5è1a 45,560 45,560 C#*D#*E#*F#
5 5è2a 64,390 64,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 698,620

5 060305 u Revestiment d'escala de tres trams rectes amb altiplans intermitjos, de 100 cm d'amplada, mitjançant folrat amb
peces de gres esmaltat, i entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter de ciment i rejuntat amb morter de
juntes de ciment millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 04  ENGUIXATS

1 060401 m² Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior (o inclinat), a 4,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF, inclosa part proporcional d'arestes, malla de fibra de vidre, petit material i
formació d'angles.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 129,600 2,750 356,400 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 130,010 2,500 4,000 1.300,100 C#*D#*E#*F#
3 5è 114,900 2,500 287,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.943,750

2 060402 m² Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 4,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat
lliscat amb guix YF, inclosa part proporcional d'arestes, malla de fibra de vidre, petit material i formació d'angles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 90,310 2,750 248,353 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 49,140 2,500 4,000 491,400 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 75,450 2,500 4,000 754,500 C#*D#*E#*F#
4 5è1a 45,560 2,500 113,900 C#*D#*E#*F#
5 5è2a 64,390 2,500 160,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.769,128

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 05  PINTURES

1 060501 m² Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 129,600 2,750 356,400 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 130,010 2,500 4,000 1.300,100 C#*D#*E#*F#
3 5è 114,900 2,500 287,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.943,750

2 060502 m² Pintat de parament vertical de guix, amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 90,310 2,750 248,353 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 49,140 2,500 4,000 491,400 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 75,450 2,500 4,000 754,500 C#*D#*E#*F#
4 5è1a 45,560 2,500 113,900 C#*D#*E#*F#
5 5è2a 64,390 2,500 160,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.769,128

3 060503 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0 , 1 l / m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'imprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de
morter. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Celobert 18,130 20,440 370,577 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 370,577

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 06  CEL RAS

1 060601 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5 + 27 + 27, situat a una alçada menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60 / 27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats convinats cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavallet amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats. Fins i tot banda autoadhesiva
desolidarizante, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de juntes,
cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 125,900 125,900 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 118,300 4,000 473,200 C#*D#*E#*F#
3 5è 106,100 106,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 705,200

2 060602 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5 + 27 + 27, situat a una alçada menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60 / 27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats convinats cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavallet amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats, amb ànima de guix hidrofugat, per
zones humides. Fins i tot banda autoadhesiva desolidarizante, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols
per a la fixació de les plaques, pasta de juntes, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 11,710 4,000 46,840 C#*D#*E#*F#
3 5è 8,890 8,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,440

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 07  APARELLS SANITARIS

1 07001 u Conjunt d'aparells sanitaris en bany format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color
blanc, de 520x410 mm; inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació; plat de dutxa acrílic,
gamma mitja, color blanc. Fins i tot desguassos, claus de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, segellat
amb silicona, mirall i griferies.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P4 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 07002 u Conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color
blanc, de 500x420 mm; inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Fins i tot
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desguassos, claus de regulació, enllaços d'alimentació flexibles segellat amb silicona mirall i  griferia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 07003 u Mampara per a dutxa, formada per una porta corredissa i un panell fix, de vidre transparent amb perfils d'alumini
acabat blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P4 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 08  CUINA

1 08001 u Cuina completa amb electrodomèstics de gamma mitjana, en els quals s'inclou forn i microones en columna,
campana extractora, rentavaixelles, placa d'inducció mutifunción; aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en
taulell, d'1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per taulell de cuina de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, composta de broc giratori,
aerador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta ia la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i segellat amb silicona; mobiliari complet en
cuina compost per mobles baixos amb sòcol inferior i mobles alts, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment
melamínic acabat lluentor amb paper decoratiu de color beix, impregnat amb resina melamínica, taulell de granit
nacional, Blanc Cristall polit, 2 cm de gruix , cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació d'1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'alçada i 2 cm de gruix, amb la vora
recte; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a
utilització en ambient sec, de 16 mm de gruix, xapa posterior de 6 mm de gruix, amb recobriment melamínic
acabat lluentor amb paper decoratiu de color beix , impregnat amb resina melamínica i cants termoplàstics
d'ABS. Fins i tot muntatge de calaixos i lleixes de el mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per
mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitjana, instal·lats en els cossos dels mobles i
tiradors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats als fronts de cuina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 09  FUSTERIA
Titol 3 01  FUSTERIA INTERIOR

1 090101 u Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb
motllura de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de
MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Fins i tot, frontisses, ferramentes de penjar, de tancament i maneta
sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2
2 PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 P1-P4 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 P5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 090103 u Porta d'entrada a habitatge de plafó massís decorat, realitzat a base d'escuma de PVC rígid i estructura cel·lular
uniforme, d'una fulla abatible amb vidrieres, dimensions 1000x2100 mm, i bastiment de base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 090104 u Porta interior d'entrada de 203x92,5x4,5 cm, fulla tipus castellana, amb quarterons, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 130x40 mm; galzes massissos de
pi melis de 130x20 mm; tapajunts massissos de pi melis de 70x15 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3
2 P1-P4 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 090105 u Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 203x76,5x3,5 cm, de tauler de MDF,
prelacada en blanc, amb motllura de forma recta; bastiment de base de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF
de 120x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Fins i tot, ferraments de penjar, de
tancament i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P4 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 09  FUSTERIA
Titol 3 02  FUSTERIA EXTERIOR

1 090201 u Finestra de PVC, un full oscil·lant obertura cap a l'interior, dimensions 500x700 mm, composta de marc, fulla i
filets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que
incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la fulla com en la de el marc, per a millora de l'aïllament
tèrmic; galze amb pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, juntes d'estanquitat d'EPDM
maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40
mm; composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanqueitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la
estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega de vent
classe C5. Fins i tot silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1
2 PB-P5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 090202 u Porta de PVC, dues fulles practicables amb obertura cap a l'interior, dimensions 1200x2000 mm, composta de
marc, fulla i filets, acabat estàndard en la cara interior en color blanc i acabat foliat especial a la cara exterior,
color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la
secció de la fulla com en la de el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent de l'5% per facilitar
el desguàs; amb reforços interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i descompressió, juntes
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix
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màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la càrrega de vent classe C2, segons UNE-EN 12210. Fins i tot silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B1
2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P1-P5 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 090203 m² Doble vidre Solar.lite Control solar + Sonor Atenuació acústica ´´CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR´´,
6/12/3 + 3 laminar acústic, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Solar.lite Blau de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Sonor (laminar
acústic) de 3 + 3 mm de gruix compost per dos llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 18 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material
suport. Queda repercutit en el preu de les fusteries

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 090204 m² Lluernari de vidre a quatre aigües, amb un grau de complexitat mig. ESTRUCTURA: formada per perfils
d'alumini en ´´T´´, en ´´L´´ i rectangulars, de fins a 100 mm d'alçada, plaques de reforç en les unions, tapes i
rematades de xapa d'alumini acabat lacat, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat de
l'procés de lacat; ENVIDRAMENT: doble vidre temperat de control solar + seguretat (laminar), 6/12/4 + 4,
conjunt format per vidre exterior temperat, de control solar, color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior laminar incolor de 4 + 4 mm de
gruix compost per dos llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 26
mm de gruix total. S'inclou en el preu una trapa per accés a l'exterior Fins i tot rematades, ancoratges, fixacions
mecàniques i guies per l'evacuació de l'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L1 11,810 11,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,810

5 090205 u Finestra de PVC, un full oscilobatent i una altra fulla practicable amb obertura cap a l'interior, dimensions
1100x1450 mm, composta de marc, fulla i filets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70
mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la fulla com en la de
el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços
interiors, juntes d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W /
(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura,
elements d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la càrrega de vent classe C5. Fins i tot silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F2
2 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P1-P5 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 090206 u Finestra de PVC, un full oscilobatent i una altra fulla practicable amb obertura cap a l'interior, dimensions
1100x1000 mm, composta de marc, fulla i filets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70
mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la fulla com en la de
el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços
interiors, juntes d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W /
(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura,
elements d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
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resistència a la càrrega de vent classe C5. Fins i tot silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3
2 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 090208 u Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap a l'interior + fix, dimensions 2540x2100 mm, composta de
marc, fulla i filets, acabat estàndard en la cara interior en color blanc i acabat foliat especial a la cara exterior,
color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la
secció de la fulla com en la de el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent de l'5% per facilitar
el desguàs; amb reforços interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i descompressió, juntes
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix
màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la càrrega de vent classe C2, segons UNE-EN 12210. Ferraments d'alta seguretat Fins i tot silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 090209 u Fix de PVC dimensions 3000x2100 mm, composta de marc, fulla i filets, acabat estàndard en la cara interior en
color blanc i acabat foliat especial a la cara exterior, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix,
que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la fulla com en la de el marc, per a millora de
l'aïllament tèrmic; galze amb pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors d'acer galvanitzat,
mecanitzacions de desguàs i descompressió, juntes d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància
tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per marc, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega de vent classe C2, segons UNE-EN 12210.
Ferraments d'alta seguretat Fins i tot silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 10  MANYERIA

1 10001 m Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit brillant, de 30 mm de diàmetre,
amb suports de el mateix material fixats a l'parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols
d'acer galvanitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,350 5,000 61,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,750

2 10003 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'alçada, d'alumini anoditzat color natural, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de perfil quadrat de 40x40 mm i muntants de perfil quadrat de 40x40 mm
amb una separació de 10 cm entre si; clavenda per reblert dels buits de l'bastidor compost de barrots verticals
d'alumini, perfil rectangular de 30x15 mm, i passamans de perfil corb de 70 mm, fixada mitjançant ancoratge
mecànic d'expansió.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M1
2 P1-P4 3,100 2,000 4,000 24,800 C#*D#*E#*F#
3 P5 7,760 7,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,560

3 10004 u Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats en taller, plegats 90º pels
seus extrems, amb acabat, col·locats encastats en parament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 110101 u Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, dutxa, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per
a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 110102 u Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'evacuació per cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 110103 u Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de
PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 110104 u Baixant interior amb resistència al foc de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie
B, multicapa, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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5 110105 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i
exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 939,220

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA SANITARIA

1 110201 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, dutxa, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de servei.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 110202 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i
aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al
tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de servei.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 110203 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació,
bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 939,220

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  CLIMATITZACIÓ

1 110301 u Unidad compacta agua-aire-agua bomba de calor de producción simultánea de agua fría y de agua caliente,
sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica nominal de 24,2 kW y potencia calorífica nominal de 34,1 kW,
(temperatura de salida del agua fría: 7°C, salto térmico: 5°C, y temperatura de salida del agua caliente: 50°C),
caudal de agua nominal de 4,2 m³/h, caudal de aire nominal de 13000 m³/h y potencia sonora de 60,8 dBA; con
interruptor de caudal, con refrigerante R-407C, con manómetros, termómetros, válvula de seguridad, purgador,
filtro, para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
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instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. El precio incluye los elementos antivibratorios
de suelo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1-P5 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 110304 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la instal·lació de climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de la instal·lació ip / p de connexions a les xarxes elèctrica, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 939,220

3 110305 m² Sistema de calefacció per terra radiant ´´ALB´´, compost per film de polietilè de baixa densitat, de 300 micres de
gruix, per a formació de barrera antihumitat, panell aïllant llis de poliestirè expandit, de 1000x500 mm i 25 mm
de gruix, amb làmina superficial d'alumini, difusora de la calor, de 0,25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75
m²K / W, model Difutec, tub multicapa format per una capa exterior de polietilè resistent a la temperatura
(PE-RT), una capa intermèdia de alumini de 0,2 mm de gruix soldada a testa i una capa interior de polietilè
resistent a la temperatura (PE-RT), de 17 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, grapes de plàstic per a
fixació de el tub a el panell llis, banda d'escuma de polietilè d'estructura cel·lular tancada, de 7x137 mm, per a
formació de sòcol perimetral, perfil d'escuma de polietilè, de 100x9 mm, amb base autoadhesiva, per a formació
de junt de dilatació i morter confeccionat en obra, amb 300 kg / m³ de ciment, dosific ació 1: 5, de 50 mm de
gruix, additiu superplastificant per a morter, potenciador de la resistència, de la impermeabilitat i de la durabilitat
de l'morter. Totalment muntat, connexionat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 129,600 129,600 C#*D#*E#*F#
2 1r-4rt 130,010 4,000 520,040 C#*D#*E#*F#
3 5è 114,900 114,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 764,540

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  VENTIL·LACIÓ

1 110401 u Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima
de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158
mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 110402 u Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 250 mm de diàmetre exterior en
coberta inclinada amb cobertura de teula, acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells,
valona de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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3 110403 u Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 120 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant
adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 110404 m² Ajudes de ram de paleta per a l'instal·lació de salubritat formada per: sistema de ventilació (xarxa de conductes
de ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element
component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, particions interiors, sòls tècnics o tancaments
de façana), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 946,330

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

1 110501 u Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb electrificació elevada, amb les
següents estances: vestíbul, passadís, menjador, dormitori doble, 1 dormitori senzill, bany, lavabo, cuina,
composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de
PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C12 de l'tipus C5; mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc;
embellidor: blanc).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 110502 u Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb electrificació elevada, amb les
següents estances: vestíbul, passadís, menjador, dormitori doble, bany, lavabo, cuina, composta de: quadre
general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible: C1, C2,
C3, C4, C5, C9, C12 de l'tipus C5; mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc).

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 110503 u Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb electrificació elevada, amb les
següents estances: vestíbul, passadís, menjador, dormitori doble, 1 dormitori senzill, bany, lavabo, cuina,
terrassa composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub
protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C12 de l'tipus C5; mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i
marc: blanc; embellidor: blanc).

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 110504 u Llum circular de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'alçada, per a 3 led de 1 W; cèrcol
embellidor d'alumini injectat, acabat termoesmaltat, de color blanc; protecció IP20 i aïllament classe F.
Instal·lació encastada. Inclús làmpades. El preu no inclou les ajudes de paleta per instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
2 1r1a-4rt1a 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#
3 1r2a-4rt2a 34,000 4,000 136,000 C#*D#*E#*F#
4 5e1a 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 5e2a 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 366,000

5 110506 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la instal·lació de aplics i lluminàries per a il·luminació, amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns . Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 946,330

6 110507 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa
general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors , derivacions individuals i xarxa
de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns.
Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 946,330

7 110508 u Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de serveis generals; quadre
secundari: quadre secundari d'ascensor; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentació d'els següents
usos comuns: enllumenat d'escales i zones comunes, enllumenat d'emergència d'escales i zones comuns,
porter electrònic o videoporter, preses de corrent, 1 ascensor ITA-2, grup de pressió, recinte de
telecomunicacions; mecanismes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 110505 u Aplic de 350 mm de diàmetre i 70 mm d'alçada, amb llum LED no reemplaçable de 12 W, temperatura de color
3000 K, flux lluminós 1200 lúmens, grau de protecció IP65. Instal·lació en superfície. Inclús làmpades.

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  TELECOMUNICACIONS

1 110601 u Xarxa de telecomunicacions completa de distribució interior d'un habitatge unifamiliar

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 110602 u Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió
d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 48, de 13 elements, 13 dBi de guany, i
relació D/A major de 25 dB. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 110603 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa,
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris , registres de
terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de presa, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 946,220

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  TRANSPORT

EUR
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1 110701 u Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad
para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple,
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de
800x2000 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 110702 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la instal·lació d'ascensor formada per: equips de muntatge, ventilació, enllumenat,
extinció d'incendis i alarma a realitzar sobre parets, sostre, fossa de l'buit, cambra de màquines i politges, amb
un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 946,220

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  CONTRAINCENDIS

1 110801 u Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 110802 u Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia
A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Titol 3 09  POSTA TERRA

1 110901 u Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 80 m de cable conductor de
coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una
profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia
d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 piques per xarxa de presa de terra formada per
peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat
mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de
prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la
línia principal de terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 110902 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la instal·lació de protecció enfront de l'llamp formada per: elements de captació,
pals, xarxa conductora, posada a terra, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 946,220

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
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Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS

1 12001 u Transport de residus inertes de pedres, maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i /
o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 12002 m³ Transport amb camió de residus inertes de pedres, maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i / o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, inclou la càrrega en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur central 19,060 0,600 18,710 213,968 C#*D#*E#*F#
2 mur pati llums 4,000 0,450 1,710 3,078 C#*D#*E#*F#
3 Area escala per plantes 7,730 6,000 0,250 11,595 C#*D#*E#*F#
4 plantes tipus i coberta 138,350 5,000 0,300 207,525 C#*D#*E#*F#
5 planta baixa 161,370 1,000 0,300 48,411 C#*D#*E#*F#
6 terrasses plantes 14,369 0,300 4,311 C#*D#*E#*F#
7 cobertes inclinades 143,690 0,300 43,107 C#*D#*E#*F#
8 Fusteries 27,950 27,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 559,945

Obra 01 PRESSUPOST MAGDALENA 15
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 13001 u Partida alçada a justificar en matèria de seguretat i salut, que inclou l'adopció i aplicació de mesures de
protecció de seguretat mitjançant elements de protecció individuals i elements de protecció col.lectius, així com
mesures d'implantació, mesures nosocomials, neteja, formació i tot el que es relacioni en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, i el que indiqui el coordinador de segurestat i la direcció facultativa en l'evolució dels treballs
en virtut de la llei de prevenció de riscos laborals.
L'import d'aquesta partida, equivalent aproximadament al 2% del pressupost d'execució material de l'obra,
s'especifica en el corresponent estudi de seguretat i salut del projecte.
En fase d'execució, el no acompliment amb les condicions del pressupost, del pla de seguretat i salut i les
indicacions del coordinador de seguretat i salut, impliquen la comunicació al departament de treball i/o l'expulsió
de l'obra en funció del grau de perjudici infringit o que es pugui derivar de la negligència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 01 Demolició

1 01001 m³ Demolició de mur de maçoneria de pedra arenisca i/o fàbrica de maó
ceràmic, en sec, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor. (P - 1)

217,046 116,33 25.248,96

2 01003 m² Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 2)

46,380 21,99 1.019,90

3 01004 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de revoltó ceràmic
format per una o dues rosques de maó ceràmic i farcit de sins amb
enderrocs i morter de calç, amb martell pneumàtic i motoserra, previ
aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou l'aixecat de el paviment. (P - 3)

853,120 23,96 20.440,76

4 01005 m² Demolició completa de coberta plana transitable, no ventilada, amb
paviment ceràmic; amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou la demolició de totes les capes que
componen la coberta, incloent la capa de formació de pendents i la
demolició dels embornals. (P - 4)

14,369 28,14 404,34

5 01006 m² Demolició completa de coberta inclinada, no ventilada, amb teula àrab;
amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu inclou la demolició de totes les capes que componen la coberta.
(P - 5)

143,690 31,15 4.475,94

6 01007 u Desmuntatge de fulla de fusteria acristallada o no de qualsevol tipus
situada en interior o exterior, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. (P - 6)

54,000 10,65 575,10

7 01008 m² Desmuntatge d'estructura metàl·lica i plaques translúcides de lluernari
a una aigua de menys de 5 m de llum màxima, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 7)

8,540 8,98 76,69

8 01009 u Muntatge i desmuntatge d'estabilitzador interior de façana amb
Sistema Soldier, en tot l'interior de façana, constituït per un sistema de
bigues d'acer lleugerides amb gran flexibilitat d'unió, amb peces
especials que permeten múltiples solucions. Inlcou el transport a obra,
el procés de muntatge, els anclatges necessaris als murs i el posterior
desmuntatge amb la retirada del material. Es considera un grau de
complexiat alt. (P - 8)

6,000 6.359,53 38.157,18

TOTAL Capítol 01.01 90.398,87

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 02 Fonamentació

1 02001 m² Solera de formigó armat de 20 + 5 cm de cantell total, sobre encofrat
perdut de peces de polipropilè reciclat, C-20 ´´CAVITI´´, realitzat amb
formigó HA-25 / B / 12 / IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot ,
acer UNE-eN 10080 B 500 S en zona de congrenys i bigues de
fonamentació, quantia 3 kg / m², i malla electrosoldada ME 10x10 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-eN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, en capa de compressió de 5
cm d'espessor; amb juntes de retracció de 5 mm de gruix, mitjançant
tall amb disc de diamant; recolzat tot això sobre base de formigó de
neteja. Fins i tot cèrcols perimetrals de planta conformats amb sistema
d'encofrat recuperable de taulers de fusta. El preu no inclou la capa de
formigó de neteja. (P - 9)

161,190 34,95 5.633,59

2 02002 m² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla

161,190 12,69 2.045,50

EUR
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electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la
seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
(P - 10)

3 02003 m² Barrera de protecció enfront del radó amb tractament per la
impermeabilització, sobre forjat sanitari, en terreny amb nivell de
referència d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb làmina de betum
additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL, amb armadura d'alumini, de
superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront del gas radó
1x10-13 m²/s, no adherida, col·locada amb cavalcaments en la cara
superior del forjat, i protegida amb una capa antipunxonament de
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125
g/m². Exhalació de radó prevista a través de la barrera de protecció:
0,001 Bq/m²·h. Inclús banda de reforç de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, per a la resolució del
perímetre. (P - 11)

161,190 15,39 2.480,71

4 02004 u Conexio al clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de
D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 12)

1,000 325,98 325,98

5 02005 m³ Fosso d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó
armat, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i
abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg / m³. Fins i tot armadures per a formació
de cèrcols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant, per a evitar l'adherència de l'formigó
a l'encofrat. El preu inclou el muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra. (P - 13)

2,950 267,46 789,01

6 02006 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima de l'2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i / o pluvials, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN / m², de 160 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Fins i tot accessoris, registres, unions, peces
especials i lubricant per a muntatge. El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal. (P - 14)

39,890 22,95 915,48

7 02007 m³ Aportació de terres per a la millora de les propietats resistents de el
terreny de suport de la fonamentació superficial projectada, amb terres
naturals calcaries, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactador tàndem autopropulsat, fins
assolir una densitat seca no inferior a l'95% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. el preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. (P - 15)

161,190 25,50 4.110,35

8 02008 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny
format per plafó rígid de poliestirè extruït Ursa XPS NV L ´´URSA
IBÉRICA AISLANTES´´, de 100 mm de gruix, resistència a
compressió> = 500 kPa, resistència tèrmica 2,2 (m²K) / W,
conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), col·locat a la base de la solera,
cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a
rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). (P -
16)

161,190 27,08 4.365,03

TOTAL Capítol 01.02 20.665,65
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1 03001 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb alçada lliure de
planta de fins a 4 m, cantell 30 = 26 + 4 cm, realitzat amb formigó
HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot amb un
volum total de formigó de 0,107 m³ / m², i acer UNE-eN 10080 B 500 S
en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb
una quantia total de 2 kg / m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat parcial, format per: taulons de fusta, amortitzables en 10
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos; semibigueta armada amb sabatilla de formigó; revoltó
ceràmic, 60x25x26 cm; capa de compressió de 4 cm d'espessor, amb
armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Fins i tot agent filmogen, per al
curat de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial, el muntatge
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra i el condicionament
dels forats per inserir les bigues. (P - 17)

805,950 51,78 41.732,09

2 03002 m³ Cèrcol d'unió del forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25 /
B / 20 / IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg / m³; muntatge
i desmuntatge de sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres
i perfils. Fins i tot filferro de lligar i separadors. El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra. (P - 18)

27,189 357,98 9.733,12

3 03003 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm de gruix, amb esglaonat de
formigó, realitzada amb formigó HA-25 / P / 20 / IIa fabricat en central,
i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 18 kg / m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir en la seva cara
inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'alçada lliure, format per:
superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10
usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Fins i tot filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant, per a evitar l'adherència de l'formigó
a l'encofrat. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra. (P - 19)

64,900 106,44 6.907,96

4 03005 m³ Nucli de formigó armat per escala, 2C, de 25 cm de gruix mitjà,
realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i abocada
amb bomba, i acer UNE- eN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg / m³, executat en condicions complexes.
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos. Fins i tot filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per a evitar
l'adherència de l'formigó a l'encofrat. El preu inclou l'elaboració i el
muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra. (P - 20)

85,097 306,20 26.056,70

TOTAL Capítol 01.03 84.429,87
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Capítol 04 Cobertes

1 04001 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà de el 30%. FORMACIÓ DE
PENDENTS: forjat inclinat de formigó, amb una capa de regularització
de morter de ciment, industrial, M-5, de 2 cm d'espessor i acabat
arremolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: làmina impermeabilitzant de
PVC-P de 1,2 mm de gruix protegida amb una capa separadora per

127,240 122,90 15.637,80
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cada cara de polièster de 2 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de
poliestirè extruït, segons UNE-EN 13164, de superfície grecada i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència
tèrmica 2,8 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), amb fixació
mecànica; COBERTURA: teules ceràmiques corbes, color vermell,
40x15x11 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5. Fins i
tot, resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura. El
preu inclou el forjat de formigó. (P - 21)

2 04002 m² Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipus
convencional, pendent de l'1% a 5%, per a tràfic peatonal públic.
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa
d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva superfície
amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió
de 1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,087 W / (mK), amb
espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat;
AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de llana mineral soldable,
hidrofugada, de 50 mm de gruix; CAPA SEPARADORA SOTA CAPA
DE REFORÇ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, (150 g / m²); CAPA DE REFORÇ: morter de ciment CEM II
/ B-P 32,5 N tipus M-10 de 4 cm d'espessor; IMPERMEABILITZACIÓ:
tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40-FP, totalment adherida amb
bufador; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g / m²); CAPA
DE PROTECCIÓ: paviment de rajoles ceràmiques de gres rústic,
20x20 cm col·locades en capa fina amb adhesiu de ciment de fraguat
normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, sobre una
capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 4 cm de
gruix, rejuntades amb morter de juntes de ciment millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2
WA, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Fins i tot creuetes de PVC. El
preu inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de
rematades en les trobades amb paraments i desguassos. (P - 22)

14,780 105,93 1.565,65

3 04003 u Barret cònic de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 100
mm de diàmetre exterior. (P - 23)

4,000 75,56 302,24

4 04004 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional, pendent de l'1% a el 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS:
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment,
proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i amb una
conductivitat tèrmica de 0,087 W / (mK), amb espessor medi de 10 cm;
amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4
cm d'espessor, acabat remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell
d'escuma de poliisocianurat soldable, de 40 mm de gruix;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40-FP,
totalment adherida amb bufador; CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, (200 g / m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdols
rentats, amb un gruix mitjà de 10 cm. El preu no inclou l'execució i el
segellat de les juntes ni l'execució de rematades en les trobades amb
paraments i desguassos. (P - 24)

23,840 78,95 1.882,17

TOTAL Capítol 01.04 19.387,86

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 05 Tancaments i divisories

1 05001 m² Extradossat autoportant travat amb aïllament termoacústic, sistema
Optima Vari ´´ISOVER´´, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per placa de guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 /

1.392,058 41,25 57.422,39

EUR
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12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Phonique PPH 13
´´PLACO´´, cargolada directament a una estructura autoportant
travada, d'acer galvanitzat, composta per perfils horitzontals Optima U
ST ´´ISOVER´´, sòlidament fixats a terra i a l'sostre i mestres verticals
Optima 240 ´´ISOVER´´, amb una modulació de 600 mm, fixades a el
parament vertical, film de poliamida amb un vel no teixit en el seu dors,
´´ISOVER´´, de 220 micres de gruix; i aïllament de plaques XPS,
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 100 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,7 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK),
col·locat en l'espai entre el parament i les mestres. Fins i tot fixacions,
pasta i cinta per al tractament de juntes i accessoris de muntatge. El
preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. (P - 25)

2 05002 m² Envà senzill (15 + 48 + 15) / 400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de
guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements
verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal ´´N´´ i
canals (elements horitzontals), a la qual es cargolen dues plaques en
total ( una placa tipus normal a cada cara, de 15 mm de gruix cada
placa); aïllament acústic mitjançant plafó semirígid de llana mineral,
gruix 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Fins i tot banda
acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
juntes. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. (P - 26)

207,085 36,96 7.653,86

3 05003 m² Envà senzill (15 + 48 + 15) / 400 (48) LM - (1 normal + 1 hidrofugat),
amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a la qual es
cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en una cara,
de 15 mm de gruix i una placa tipus hidrofugat de 15 mm de gruix en
l'altra cara); aïllament acústic mitjançant plafó semirígid de llana
mineral, gruix 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Fins i tot
banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge
de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
juntes. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. (P - 27)

169,935 37,97 6.452,43

TOTAL Capítol 01.05 71.528,68
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Capítol 06 Revestiments

Titol 3 01 Arrebossats

1 0601001 m² Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R, inclosa part proporcional d'arestes, malla de fibra de
vidre, petit material i formació d'angles. (P - 28)

370,577 15,53 5.755,06

TOTAL Titol 3 01.06.01 5.755,06
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Capítol 06 Revestiments

Titol 3 02 Enrajolats

1 060201 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic, acabat polit, de
200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E <0,5%,

327,933 28,62 9.385,44
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grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de formigó,
vertical, de fins 3 m d'alçada. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de juntes de ciment millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en juntes de 3 mm de gruix. Fins i tot creuetes de PVC. El preu
inclou les peces especials i la resolució de punts singulars. (P - 29)

TOTAL Titol 3 01.06.02 9.385,44
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Capítol 06 Revestiments

Titol 3 03 Paviments

1 060301 m² Base per a paviment interior, de 35 mm de gruix, de morter lleuger, CT
- C25 - F4 segons UNE-EN 13813, aplicat manualment, sobre suport
de formigó. Fins i tot banda de panell rígid de poliestirè expandit per a
la preparació de les juntes perimetrals de dilatació. El preu no inclou el
suport de formigó. (P - 30)

764,540 15,75 12.041,51

2 060302 m² Enrajolat interior de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 25x25
cm, capacitat d'absorció d'aigua E <3%, grup bib, resistència a
l'lliscament Rd <= 15, classe 0, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús
exclusiu per a interiors , Ci sense cap característica addicional, color
gris i rejuntades amb morter de juntes de ciment tipus L, color blanc,
per junts de fins a 3 mm. (P - 31)

764,540 20,98 16.040,05

3 060303 m² Enrajolat exterior de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, acabat
polit, de 20x20 cm, capacitat d'absorció d'aigua E <0,5%, grup BIa,
resistència a l'lliscament Rd> 45, classe 3, rebudes amb adhesiu de
ciment millorat , C2 sense cap característica addicional, color gris i
rejuntades amb morter de juntes de ciment tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm. (P - 32)

49,920 21,63 1.079,77

4 060304 m Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, rebut amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional i rejuntat amb morter de juntes de ciment millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2
WA, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. (P - 33)

698,620 6,80 4.750,62

5 060305 u Revestiment d'escala de tres trams rectes amb altiplans intermitjos, de
100 cm d'amplada, mitjançant folrat amb peces de gres esmaltat, i
entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter de ciment i
rejuntat amb morter de juntes de ciment millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc,
per junts de 2 a 15 mm. (P - 34)

89,000 81,23 7.229,47

TOTAL Titol 3 01.06.03 41.141,42
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Capítol 06 Revestiments

Titol 3 04 Enguixats

1 060401 m² Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior (o inclinat), a
4,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
YF, inclosa part proporcional d'arestes, malla de fibra de vidre, petit
material i formació d'angles. (P - 35)

1.943,750 2,25 4.373,44

2 060402 m² Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 4,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF,
inclosa part proporcional d'arestes, malla de fibra de vidre, petit
material i formació d'angles. (P - 36)

1.769,128 1,79 3.166,74

EUR
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TOTAL Titol 3 01.06.04 7.540,18
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Capítol 06 Revestiments

Titol 3 05 Pintures

1 060501 m² Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors , de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 37)

1.943,750 5,79 11.254,31

2 060502 m² Pintat de parament vertical de guix, amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors , de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 38)

1.769,128 4,89 8.651,04

3 060503 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0 ,
1 l / m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'imprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter. El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars. (P - 39)

370,577 9,06 3.357,43

TOTAL Titol 3 01.06.05 23.262,78
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Capítol 06 Revestiments

Titol 3 06 Cel ras

1 060601 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5 + 27 + 27, situat a una alçada
menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat
de mestres primàries 60 / 27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats convinats
cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavallet amb una modulació
de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinats. Fins i tot banda autoadhesiva desolidarizante, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta
de juntes, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. (P -
40)

705,200 21,52 15.175,90

2 060602 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5 + 27 + 27, situat a una alçada
menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat
de mestres primàries 60 / 27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats convinats
cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavallet amb una modulació
de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinats, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Fins i tot
banda autoadhesiva desolidarizante, fixacions per a l'ancoratge dels
perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de juntes, cinta
microperforada de paper i accessoris de muntatge. (P - 41)

59,440 25,04 1.488,38

TOTAL Titol 3 01.06.06 16.664,28
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Capítol 07 Aparells sanitaris
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1 07001 u Conjunt d'aparells sanitaris en bany format per: lavabo de porcellana
sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 520x410 mm; inodor
de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc
de fixació i colze d'evacuació; plat de dutxa acrílic, gamma mitja, color
blanc. Fins i tot desguassos, claus de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles, segellat amb silicona, mirall i griferies. (P - 42)

14,000 852,31 11.932,34

2 07002 u Conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana
sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm; inodor
de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc
de fixació i colze d'evacuació. Fins i tot desguassos, claus de
regulació, enllaços d'alimentació flexibles segellat amb silicona mirall i
griferia. (P - 43)

1,000 435,50 435,50

3 07003 u Mampara per a dutxa, formada per una porta corredissa i un panell fix,
de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc. (P - 44)

14,000 536,28 7.507,92

TOTAL Capítol 01.07 19.875,76

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 08 Cuina

1 08001 u Cuina completa amb electrodomèstics de gamma mitjana, en els quals
s'inclou forn i microones en columna, campana extractora,
rentavaixelles, placa d'inducció mutifunción; aigüera d'acer inoxidable
per instal·lació en taulell, d'1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de
desguàs, per taulell de cuina de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per aigüera, gamma bàsica,
acabat cromat, composta de broc giratori, aerador i enllaços
d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Fins i tot connexió a
les xarxes d'aigua freda i calenta ia la xarxa d'evacuació existents,
fixació de l'aparell i segellat amb silicona; mobiliari complet en cuina
compost per mobles baixos amb sòcol inferior i mobles alts, realitzat
amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat lluentor amb
paper decoratiu de color beix, impregnat amb resina melamínica,
taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, 2 cm de gruix , cantell
simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació d'1 buit
amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'alçada i 2 cm
de gruix, amb la vora recte; muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a
utilització en ambient sec, de 16 mm de gruix, xapa posterior de 6 mm
de gruix, amb recobriment melamínic acabat lluentor amb paper
decoratiu de color beix , impregnat amb resina melamínica i cants
termoplàstics d'ABS. Fins i tot muntatge de calaixos i lleixes de el
mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per mobles
baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitjana,
instal·lats en els cossos dels mobles i tiradors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats als
fronts de cuina. (P - 45)

10,000 8.150,32 81.503,20

TOTAL Capítol 01.08 81.503,20
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Capítol 09 Fusteria

Titol 3 01 Fusteria interior
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1 090101 u Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler
de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de forma recta; bastiment
de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de 90x20 mm;
tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Fins i tot,
frontisses, ferramentes de penjar, de tancament i maneta sobre escut
llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica. (P - 46)

31,000 247,21 7.663,51

2 090103 u Porta d'entrada a habitatge de plafó massís decorat, realitzat a base
d'escuma de PVC rígid i estructura cel·lular uniforme, d'una fulla
abatible amb vidrieres, dimensions 1000x2100 mm, i bastiment de
base. (P - 47)

1,000 1.083,61 1.083,61

3 090104 u Porta interior d'entrada de 203x92,5x4,5 cm, fulla tipus castellana, amb
quarterons, amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en
taller; bastiment de base de pi país de 130x40 mm; galzes massissos
de pi melis de 130x20 mm; tapajunts massissos de pi melis de 70x15
mm. (P - 48)

10,000 462,58 4.625,80

4 090105 u Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla
de 203x76,5x3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb
motllura de forma recta; bastiment de base de pi país de 120x35 mm;
galzes de MDF de 120x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en
ambdues cares. Fins i tot, ferraments de penjar, de tancament i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica. (P - 49)

10,000 335,51 3.355,10

TOTAL Titol 3 01.09.01 16.728,02
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Capítol 09 Fusteria

Titol 3 02 Fusteria exterior

1 090201 u Finestra de PVC, un full oscil·lant obertura cap a l'interior, dimensions
500x700 mm, composta de marc, fulla i filets, acabat estàndard en les
dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix,
que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la fulla com
en la de el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent
de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, juntes
d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el
marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la càrrega de vent classe C5. Fins i tot
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.  (P - 50)

12,000 538,01 6.456,12

2 090202 u Porta de PVC, dues fulles practicables amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1200x2000 mm, composta de marc, fulla i filets, acabat
estàndard en la cara interior en color blanc i acabat foliat especial a la
cara exterior, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la de el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors
d'acer galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i descompressió, juntes
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el
marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la càrrega de vent classe C2, segons
UNE-EN 12210. Fins i tot silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament. (P - 51)

11,000 1.129,32 12.422,52
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3 090203 m² Doble vidre Solar.lite Control solar + Sonor Atenuació acústica
´´CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR´´, 6/12/3 + 3 laminar acústic,
conjunt format per vidre exterior Templa.lite Solar.lite Blau de 6 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Sonor (laminar acústic) de
3 + 3 mm de gruix compost per dos llunes de vidre de 3 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 18 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N
´´SIKA´´, compatible amb el material suport. Queda repercutit en el
preu de les fusteries (P - 52)

0,000 0,00 0,00

4 090204 m² Lluernari de vidre a quatre aigües, amb un grau de complexitat mig.
ESTRUCTURA: formada per perfils d'alumini en ´´T´´, en ´´L´´ i
rectangulars, de fins a 100 mm d'alçada, plaques de reforç en les
unions, tapes i rematades de xapa d'alumini acabat lacat, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat de l'procés de
lacat; ENVIDRAMENT: doble vidre temperat de control solar +
seguretat (laminar), 6/12/4 + 4, conjunt format per vidre exterior
temperat, de control solar, color blau de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 12 mm, i vidre interior laminar incolor de 4 + 4 mm de gruix
compost per dos llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil; 26 mm de gruix total. S'inclou en
el preu una trapa per accés a l'exterior Fins i tot rematades,
ancoratges, fixacions mecàniques i guies per l'evacuació de l'aigua. (P
- 53)

11,810 713,62 8.427,85

5 090205 u Finestra de PVC, un full oscilobatent i una altra fulla practicable amb
obertura cap a l'interior, dimensions 1100x1450 mm, composta de
marc, fulla i filets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc,
perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc
cambres interiors, tant en la secció de la fulla com en la de el marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent de l'5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors, juntes d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el marc: Uh, m
= 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per
marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanqueitat i
accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la càrrega de vent classe C5. Fins i tot silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. (P -
54)

17,000 892,31 15.169,27

6 090206 u Finestra de PVC, un full oscilobatent i una altra fulla practicable amb
obertura cap a l'interior, dimensions 1100x1000 mm, composta de
marc, fulla i filets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc,
perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc
cambres interiors, tant en la secció de la fulla com en la de el marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent de l'5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors, juntes d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el marc: Uh, m
= 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per
marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanqueitat i
accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la càrrega de vent classe C5. Fins i tot silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. (P -
55)

2,000 705,23 1.410,46

7 090208 u Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap a l'interior + fix,
dimensions 2540x2100 mm, composta de marc, fulla i filets, acabat
estàndard en la cara interior en color blanc i acabat foliat especial a la
cara exterior, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la de el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors
d'acer galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i descompressió, juntes
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica de el
marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm;

1,000 1.953,95 1.953,95
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composta per marc, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la càrrega de vent classe C2, segons
UNE-EN 12210. Ferraments d'alta seguretat Fins i tot silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. (P -
56)

8 090209 u Fix de PVC dimensions 3000x2100 mm, composta de marc, fulla i
filets, acabat estàndard en la cara interior en color blanc i acabat foliat
especial a la cara exterior, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada,
soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la de el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic;
galze amb pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços
interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i
descompressió, juntes d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments;
transmitància tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim
de l'envidrament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferraments de
penjar i obertura, elements d'estanqueitat i accessoris homologats,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega de vent
classe C2, segons UNE-EN 12210. Ferraments d'alta seguretat Fins i
tot silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i
el parament. (P - 57)

1,000 953,95 953,95

TOTAL Titol 3 01.09.02 46.794,12
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Capítol 10 Manyeria

1 10001 m Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 304,
acabat polit brillant, de 30 mm de diàmetre, amb suports de el mateix
material fixats a l'parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de
niló i cargols d'acer galvanitzat. (P - 58)

61,750 43,11 2.662,04

2 10003 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'alçada, d'alumini
anoditzat color natural, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de perfil quadrat de 40x40 mm i muntants de perfil
quadrat de 40x40 mm amb una separació de 10 cm entre si; clavenda
per reblert dels buits de l'bastidor compost de barrots verticals
d'alumini, perfil rectangular de 30x15 mm, i passamans de perfil corb
de 70 mm, fixada mitjançant ancoratge mecànic d'expansió. (P - 59)

32,560 98,27 3.199,67

3 10004 u Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats en taller, plegats 90º pels seus extrems, amb
acabat, col·locats encastats en parament. (P - 60)

1,000 1.352,00 1.352,00

TOTAL Capítol 01.10 7.213,71

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 01 Sanejament

1 110101 u Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'evacuació per cambra
de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa, realitzada amb
tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de
PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces

14,000 438,65 6.141,10
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especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la
caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei. (P - 61)

2 110102 u Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'evacuació per cuina
amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei. (P - 62)

10,000 452,96 4.529,60

3 110103 u Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'evacuació per cambra
de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110
mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per
a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la
caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei. (P - 63)

1,000 411,52 411,52

4 110104 u Baixant interior amb resistència al foc de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, multicapa, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei. (P - 64)

10,000 229,31 2.293,10

5 110105 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals,
canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs. (P - 65)

939,220 4,20 3.944,72

TOTAL Titol 3 01.11.01 17.320,04

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 02 Aigua sanitaria

1 110201 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat

15,000 554,21 8.313,15
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(PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei. (P - 66)

2 110202 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per
cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas
de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei. (P - 67)

10,000 763,91 7.639,10

3 110203 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de
servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió,
dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau
de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 68)

939,220 4,85 4.555,22

TOTAL Titol 3 01.11.02 20.507,47

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 03 Climatització

1 110301 u Unidad compacta agua-aire-agua bomba de calor de producción
simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos,
potencia frigorífica nominal de 24,2 kW y potencia calorífica nominal
de 34,1 kW, (temperatura de salida del agua fría: 7°C, salto térmico:
5°C, y temperatura de salida del agua caliente: 50°C), caudal de agua
nominal de 4,2 m³/h, caudal de aire nominal de 13000 m³/h y potencia
sonora de 60,8 dBA; con interruptor de caudal, con refrigerante
R-407C, con manómetros, termómetros, válvula de seguridad,
purgador, filtro, para instalación en exterior. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. El precio incluye los
elementos antivibratorios de suelo.

(P - 69)

11,000 10.575,42 116.329,62

2 110304 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació de climatització formada per: conductes
amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de

939,220 3,46 3.249,70

EUR
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ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de la instal·lació ip / p de connexions a les xarxes
elèctrica, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. (P - 70)

3 110305 m² Sistema de calefacció per terra radiant ´´ALB´´, compost per film de
polietilè de baixa densitat, de 300 micres de gruix, per a formació de
barrera antihumitat, panell aïllant llis de poliestirè expandit, de
1000x500 mm i 25 mm de gruix, amb làmina superficial d'alumini,
difusora de la calor, de 0,25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75
m²K / W, model Difutec, tub multicapa format per una capa exterior de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), una capa intermèdia de
alumini de 0,2 mm de gruix soldada a testa i una capa interior de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), de 17 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix, grapes de plàstic per a fixació de el tub a el
panell llis, banda d'escuma de polietilè d'estructura cel·lular tancada,
de 7x137 mm, per a formació de sòcol perimetral, perfil d'escuma de
polietilè, de 100x9 mm, amb base autoadhesiva, per a formació de junt
de dilatació i morter confeccionat en obra, amb 300 kg / m³ de ciment,
dosific ació 1: 5, de 50 mm de gruix, additiu superplastificant per a
morter, potenciador de la resistència, de la impermeabilitat i de la
durabilitat de l'morter. Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 71)

764,540 81,35 62.195,33

TOTAL Titol 3 01.11.03 181.774,65

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 04 Ventil·lació

1 110401 u Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell
sonor, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de
descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de
dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color
blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i
comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. (P - 72)

7,000 43,16 302,12

2 110402 u Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida
de 250 mm de diàmetre exterior en coberta inclinada amb cobertura
de teula, acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i
ocells, valona de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació. (P - 73)

4,000 70,32 281,28

3 110403 u Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 120 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició
vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials. (P - 74)

4,000 456,34 1.825,36

4 110404 m² Ajudes de ram de paleta per a l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes
interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i
qualsevol altre element component de la instal·lació que hagi de
rebre's en falsos sostres, particions interiors, sòls tècnics o
tancaments de façana), amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per
a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en

946,330 3,90 3.690,69

EUR
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paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions. (P - 75)

TOTAL Titol 3 01.11.04 6.099,45

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 05 Electricitat i il·luminació

1 110501 u Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb electrificació elevada, amb les següents estances:
vestíbul, passadís, menjador, dormitori doble, 1 dormitori senzill, bany,
lavabo, cuina, composta de: quadre general de comandament i
protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC
flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C12 de l'tipus C5; mecanismes
gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). (P - 76)

1,000 2.036,21 2.036,21

2 110502 u Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb electrificació elevada, amb les següents estances:
vestíbul, passadís, menjador, dormitori doble, bany, lavabo, cuina,
composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits
interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible: C1, C2, C3,
C4, C5, C9, C12 de l'tipus C5; mecanismes gamma bàsica (tecla o
tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). (P - 77)

8,000 1.983,55 15.868,40

3 110503 u Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb electrificació elevada, amb les següents estances:
vestíbul, passadís, menjador, dormitori doble, 1 dormitori senzill, bany,
lavabo, cuina, terrassa composta de: quadre general de comandament
i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC
flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C12 de l'tipus C5; mecanismes
gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). (P - 78)

2,000 2.038,91 4.077,82

4 110504 u Llum circular de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm
d'alçada, per a 3 led de 1 W; cèrcol embellidor d'alumini injectat,
acabat termoesmaltat, de color blanc; protecció IP20 i aïllament classe
F. Instal·lació encastada. Inclús làmpades. El preu no inclou les ajudes
de paleta per instal·lacions. (P - 79)

366,000 52,31 19.145,46

5 110506 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació de aplics i lluminàries per a il·luminació,
amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p / p
d'elements comuns . Fins i tot material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs. (P - 81)

946,330 2,17 2.053,54

6 110507 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors , derivacions individuals i
xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs. (P - 82)

946,330 7,33 6.936,60

7 110508 u Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de:
quadre de serveis generals; quadre secundari: quadre secundari
d'ascensor; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentació
d'els següents usos comuns: enllumenat d'escales i zones comunes,
enllumenat d'emergència d'escales i zones comuns, porter electrònic o
videoporter, preses de corrent, 1 ascensor ITA-2, grup de pressió,
recinte de telecomunicacions; mecanismes. (P - 83)

1,000 4.448,53 4.448,53

8 110505 u Aplic de 350 mm de diàmetre i 70 mm d'alçada, amb llum LED no
reemplaçable de 12 W, temperatura de color 3000 K, flux lluminós
1200 lúmens, grau de protecció IP65. Instal·lació en superfície. Inclús
làmpades. (P - 80)

53,000 119,86 6.352,58

EUR
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TOTAL Titol 3 01.11.05 60.919,14

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 06 Telecomunicacions

1 110601 u Xarxa de telecomunicacions completa de distribució interior d'un
habitatge unifamiliar (P - 84)

10,000 1.150,20 11.502,00

2 110602 u Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica,
televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV)
procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 48, de 13 elements,
13 dBi de guany, i relació D/A major de 25 dB. Inclús ancoratges i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
(P - 85)

1,000 62,78 62,78

3 110603 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT)
formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes,
canalitzacions i registres principals i secundaris , registres de
terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i
registres de presa, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs. (P - 86)

946,220 3,56 3.368,54

TOTAL Titol 3 01.11.06 14.933,32

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 07 Transport

1 110701 u Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 4 paradas,
450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico
de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal
simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas
exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. (P - 87)

1,000 13.492,86 13.492,86

2 110702 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació d'ascensor formada per: equips de
muntatge, ventilació, enllumenat, extinció d'incendis i alarma a realitzar
sobre parets, sostre, fossa de l'buit, cambra de màquines i politges,
amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p / p
d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs. (P - 88)

946,220 3,09 2.923,82

TOTAL Titol 3 01.11.07 16.416,68

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 08 Contraincendis

1 110801 u Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. (P - 89)

6,000 44,48 266,88

EUR
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2 110802 u Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. (P - 90)

8,000 11,36 90,88

TOTAL Titol 3 01.11.08 357,76

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 11 Instal·lacions

Titol 3 09 Posta terra

1 110901 u Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici
composta per 80 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm²
de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a
una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure
nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra
d'els pilars de formigó a connectar i 2 piques per xarxa de presa de
terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm
de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de
80 cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures aluminotèrmiques,
registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç.
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra.
(P - 91)

1,000 3.259,73 3.259,73

2 110902 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació de protecció enfront de l'llamp formada per:
elements de captació, pals, xarxa conductora, posada a terra,
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p / p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs. (P - 92)

946,220 2,54 2.403,40

TOTAL Titol 3 01.11.09 5.663,13

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 12 Gestió de residus

1 12001 u Transport de residus inertes de pedres, maons, teules i materials
ceràmics, produïts en obres de construcció i / o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor. (P - 93)

18,000 93,02 1.674,36

2 12002 m³ Transport amb camió de residus inertes de pedres, maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de construcció i / o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, inclou la càrrega en
obra. (P - 94)

559,945 2,70 1.511,85

TOTAL Capítol 01.12 3.186,21

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15

Capítol 13 Seguretat i Salut

EUR
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1 13001 u Partida alçada a justificar en matèria de seguretat i salut, que inclou
l'adopció i aplicació de mesures de protecció de seguretat mitjançant
elements de protecció individuals i elements de protecció col.lectius,
així com mesures d'implantació, mesures nosocomials, neteja,
formació i tot el que es relacioni en el corresponent Pla de Seguretat i
Salut, i el que indiqui el coordinador de segurestat i la direcció
facultativa en l'evolució dels treballs en virtut de la llei de prevenció de
riscos laborals.
L'import d'aquesta partida, equivalent aproximadament al 2% del
pressupost d'execució material de l'obra, s'especifica en el
corresponent estudi de seguretat i salut del projecte.
En fase d'execució, el no acompliment amb les condicions del
pressupost, del pla de seguretat i salut i les indicacions del
coordinador de seguretat i salut, impliquen la comunicació al
departament de treball i/o l'expulsió de l'obra en funció del grau de
perjudici infringit o que es pugui derivar de la negligència. (P - 95)

1,000 12.482,67 12.482,67

TOTAL Capítol 01.13 12.482,67

TOTAL PRESSUPOST 901.935,42

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

Capítol 01.01  Demolició 90.398,87

Capítol 01.02  Fonamentació 20.665,65

Capítol 01.03  Estructures 84.429,87

Capítol 01.04  Cobertes 19.387,86

Capítol 01.05  Tancaments i divisories 71.528,68

Capítol 01.06  Revestiments 103.749,16

Capítol 01.07  Aparells sanitaris 19.875,76

Capítol 01.08  Cuina 81.503,20

Capítol 01.09  Fusteria 63.522,14

Capítol 01.10  Manyeria 7.213,71

Capítol 01.11  Instal·lacions 323.991,64

Capítol 01.12  Gestió de residus 3.186,21

Capítol 01.13  Seguretat i Salut 12.482,67

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15 901.935,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
901.935,42

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

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

Obra 01 Pressupost MAGDALENA 15 901.935,42

901.935,42

euros
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901.935,42PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 901.935,42

13 % Despeses Generals SOBRE 901.935,42................................................................................... 117.251,60

6 % Benefici Industrial SOBRE 901.935,42........................................................................................ 54.116,13

10 % IVA SOBRE 1.073.303,15.......................................................................................................... 107.330,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.180.633,47€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ  CENT VUITANTA MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )



Estudi de rehabilitació i adequació 
d'un edifici de 6 plantes amb 
anàlisis de viabilitat econòmica 

8.5 Certificats energètics 



Fecha 22/08/2021
Ref. Catastral 2503307CG0120D0001IP Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Magdalena 15
Dirección C/ Magdalena 15
Municipio Lérida Código Postal 25007
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 1945
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2503307CG0120D0001IP

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Oriol Carrasco Blanco NIF(NIE) 78098405L
Razón social Universitat de Lleida NIF 12345678A
Domicilio C/ Cases Noves 4
Municipio Cervera Código Postal 25200
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: ocb2.alumnes@udl.cat Teléfono 663454489
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tècnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 37.1

B37.1-60.1

C60.1-93.2

D93.2-143.3

 207.2 EE143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

A< 8.4

B8.4-13.6

C13.6-21.1

D21.1-32.4

 43.2 EE32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 01/07/2021

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 764.8

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta de teula àrab Cubierta 127.5 2.56 Estimadas
Coberta plana Cubierta 15.0 2.56 Estimadas
Façana principal Fachada 103.6 1.69 Estimadas
Mur mitjera Fachada 405.68 0.00
Suelo con terreno Suelo 182.0 0.75 Estimadas
Mur mitjera nord Fachada 375.25 0.00
Pati llums Oest Fachada 222.74 1.69 Estimadas
Pati llums Nord Fachada 75.62 1.69 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Lluernari Lucernario 7.5 5.70 0.69 Estimado Estimado
Balconeres façana Hueco 21.0 5.00 0.67 Estimado Estimado
Entrada Aldavo Hueco 11.0 3.44 0.34 Estimado Estimado
Entrada local dreta Hueco 8.14 5.70 0.69 Estimado Estimado
Finestres Pati llums Oest Hueco 14.0 5.00 0.41 Estimado Estimado
Finestres Pati llums Nord Hueco 14.0 5.00 0.67 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1200.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 54.9 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 8.4

B8.4-13.6

C13.6-21.1

D21.1-32.4

 43.2 EE32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

26.38 14.21

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.63 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.63 2014.86
Emisiones CO2 por otros combustibles 40.58 31039.21

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 37.1

B37.1-60.1

C60.1-93.2

D93.2-143.3

 207.2 EE143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

124.55 67.10

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] D

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
15.55 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 11.7

B11.7-27.0

C27.0-48.7

D48.7-81.6

 96.3 EE81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 15.9 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 25/06/2021

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Magdalena 15 - PROJECTE
Dirección C/ Magdalena 15
Municipio Lérida Código Postal 25007
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 1945
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2503307CG0120D0001IP

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Oriol Carrasco Blanco NIF(NIE) 78098405L
Razón social Universitat de Lleida NIF 12345678A
Domicilio C/ Cases Noves 4
Municipio Cervera Código Postal 25200
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: ocb2.alumnes@udl.cat Teléfono 663454489
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tècnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 37.1

 50.9 BB37.1-60.1

C60.1-93.2

D93.2-143.3

E143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

A< 8.4

 8.6 BB8.4-13.6

C13.6-21.1

D21.1-32.4

E32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/08/2021

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 764.8

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta de teula àrab Cubierta 127.5 0.00 Estimadas
Coberta plana Cubierta 15.0 0.00 Estimadas
Façana principal Fachada 120.1 0.00 Estimadas
Mur mitjera Fachada 405.68 0.00
Suelo con terreno Suelo 182.0 0.75 Estimadas
Mur mitjera nord Fachada 375.25 0.00
Pati llums Oest Fachada 222.74 0.00 Estimadas
Pati llums Nord Fachada 75.62 0.00 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Lluernari Lucernario 7.5 2.60 0.52 Estimado Estimado
Balconeres façana Hueco 21.0 2.60 0.53 Estimado Estimado
Entrada edifici Hueco 2.64 2.60 0.29 Estimado Estimado
Finestres Pati llums Oest Hueco 14.0 2.60 0.33 Estimado Estimado
Finestres Pati llums Nord Hueco 14.0 2.60 0.53 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 309.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 289.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1200.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 285.0 Electricidad Conocido

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 8.4

 8.6 BB8.4-13.6

C13.6-21.1

D21.1-32.4

E32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] E

4.24 3.62

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.77 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 8.63 6599.53
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 37.1

 50.9 BB37.1-60.1

C60.1-93.2

D93.2-143.3

E143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] F

25.03 21.38

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
4.54 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 11.7

B11.7-27.0

 39.6 CC27.0-48.7

D48.7-81.6

E81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

A< 5.5

 6.7 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 25/06/2021

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Taula de superfícies

1r Pis

Planta Segona - Quarta

1r Pis

Sup. útil

Sup. construïda

Escales

Zones Comuns

Sup. útil Z.C.

Sup. construïda

Total sup. útil

Total sup. const.

2n Pis

2n Pis

Sup. útil

Sup. construïda

Taula de superfícies

5è 1a

Planta Cinquena

5è 1a

46,27 m²

Sup. útil 46,27 m²

Sup. construïda 58,21 m²

Escales PB-P1

Zones Comuns P1

7,55 m²

Sup. útil Z.C. 7,55 m²

Sup. construïda 16,2 m²

Total sup. útil P5 108,44 m²

Total sup. const. P5 144,07 m²

Total sup. útil Edifci 752,03 m²

Total sup. const. Edifci 953,63 m²

Total sup. ext. Edifici 36,37 m²

5è 2a

5è 2a
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Sup. útil
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Sup. construïda
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62,45 m²

75,82 m²

Total sup. útil Edifci 752,03 m²

Total sup. const. Edifci 953,63 m²

Total sup. ext. Edifici 36,37 m²
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Total sup. ext. Edifici 46,87 m²

Total sup. útil Edifci 766,11 m²

Total sup. const. Edifci 946,33 m²

Total sup. ext. Edifici 46,87 m²

C
/
 
M

a
g

d
a

l
e

n
a

 Títol:

 Data:

 Nº Plànol:

 Autor:

 Escala:

Estudi de rehabilitació i adequació d'un edifici de 6

plantes amb anàlisis  de viabilitat econòmica

Oriol Carrasco Blanco

08

1/100

08/09/2021

 Tutor:

Xavier Fermin Rodríguez Padilla

 Subtítol

Proposta Distribució PB + P1



0 1m 2m0,5m 1,5m 2,5m

46

394041424344

47

32

33 38373635

45

34

63

565758596061

64

49

50 55545352

62

51

Cuina - Menjador

27,13 m²

Rebedor

1,93 m²

Vestidor

4,02 m²

Habitació 1

11,74 m²
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Balcó

1,46 m²

Balcó

1,46 m²

Cuina - Menjador

20,02 m²
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13,28 m²

Bany 1
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1,93 m²

27,13 m²

4,02 m²
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Sup. construïda 61,93 m²

Sup. exterior 1,46 m²
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Total sup. útil Edifci 766,11 m²

Total sup. const. Edifci 946.33 m²

Total sup. ext. Edifici 46,87 m²
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Total sup. const. Edifci 946.33 m²

Total sup. ext. Edifici 46,87 m²
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Cuina - Menjador

27,13 m²

Rebedor

1,93 m²

Vestidor

4,02 m²

Habitació 1

11,74 m²

Bany 1

4,72 m²

Balcó

1,46 m²

Balcó

1,46 m²

Cuina - Menjador

20,02 m²

Rebedor - Passadis

13,28 m²

Bany 1

3,24 m²

Habitació 1

8,86 m²

Bany 2

3,75 m²

Habitació 2

12.22 m²

Vestidor

4,83 m²

Cuina - Menjador

20,03 m²

Rebedor

1,93 m²

Vestidor

4,02 m²

Habitació 1

11,74 m²

Bany 1

4,72 m²

Terrassa

7,85 m²

Terrassa

7,33 m²

Habitació 2

13,16 m²

Rebedor - Passadis

11,74 m²

Bany 1

4,17 m²

Habitació 1

7,68 m²

Cuina - Menjador

23,05 m²

4rt 1a

4rt 2a

5è 1a

5è 2a

Taula de superfícies

Rebedor

Cuina -Menjador

Vestidor

Habitació 1

Bany 1

Balcó

Planta Quarta

Pis 4rt 1a

1,93 m²

27,13 m²

4,02 m²

11,74 m²

4,72 m²

1,46 m²

Sup. útil 49,54 m²

Sup. construïda 61,93 m²

Sup. exterior 1,46 m²

Rebedor - Passadís

Cuina -Menjador

Vestidor

Habitació 1

Bany 1

Balcó

Pis 4rt 2a

13,28 m²

20,02 m²

4,83 m²

8,86 m²

3,24 m²

1,46 m²

Sup. útil 66,20 m²

Sup. construïda 78,87 m²

Sup. exterior 1,46 m²

Habitació 2

Bany 2

12,22 m²

3,75 m²

Replà

Escales P3-P4

Zones Comuns P4

6,11 m²

6,55 m²

Sup. útil Z.C. 12,66 m²

Sup. construïda 18,23 m²

Total sup. útil P4 128,4 m²

Total sup. const. P4 159,03 m²

Total sup. exterior P4 2,92 m²

Taula de superfícies

Rebedor

Cuina -Menjador

Vestidor

Habitació 1

Bany 1

Terrassa

Planta Cinquena

Pis 5è 1a

1,93 m²

20,03 m²

4,02 m²

11,74 m²

4,72 m²

7,85 m²

Sup. útil 42,44 m²

Sup. construïda 54,08 m²

Sup. exterior 7,85m²

Rebedor - Passadís

Cuina -Menjador

Habitació 1

Bany 1

Terrassa

Pis 5è 2a

11,74 m²

23,05 m²

7,68 m²

4,17 m²

7,33 m²

Sup. útil 59,8 m²

Sup. construïda 71,76 m²

Sup. exterior 7,33 m²

Habitació 2 13,16 m²

Replà

Escales P4-P5

Zones Comuns P5

6,11 m²

6,55 m²

Sup. útil Z.C. 12,66 m²

Sup. construïda 18,23 m²

Total sup. útil P5 114,9m²

Total sup. const. P5 144,07 m²

Total sup. exterior P5 15,18 m²

Total sup. útil Edifci 759,71 m²

Total sup. const. Edifci 939,22 m²

Total sup. ext. Edifici 46,87 m²

Total sup. útil Edifci 766,11 m²

Total sup. const. Edifci 946.33 m²

Total sup. ext. Edifici 46,87 m²
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Total: 12

F2

Oscil·lobatent PVC perfils

70 mm transmitància 1,3

W/(m²K) i vidre 6/12/6

Control solar i sonor

PB: 2

P1: 3

P2: 3

P3: 3

P4: 3

P5: 3

Total: 17

F3

Oscil·lobatent PVC perfils

70 mm transmitància 1,3

W/(m²K) i vidre 6/12/6

Control solar i sonor

P5: 2

Total: 2

B1

Oscil·lobatent + batent PVC

perfils 70 mm transmitància

1,3 W/(m²K) i vidre 6/12/6

Control solar i sonor

PB: 1

P1: 2

P2: 2

P3: 2

P4: 2

P5: 2

Total: 11

Fusteries exteriors
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