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INTRODUCCIÓ 
 

El projecte de rehabilitació de la granja té com a objectiu estudiar l’estat actual, 

conèixer les metodologies constructives, realitzar una diagnosi i finalment detallar una 

proposta d’intervenció dintre dels marges de la legislació vigent.  

Aquest treball final de grau utilitza i reflecteix els coneixements adquirits pel redactor 

Aleix prats Bosch durant el seu pas per la carrera d’arquitectura tècnica i edificació, a 

l’escola Politècnica Superior (EPS), a la Universitat de Lleida, sota la direcció del Xavier 

Fermín Rodríguez Padilla del departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial. 

 La granja escola en la que es basa el projecte es situa al terme municipal de Castellnou 

de Seana. En aquest cas, la granja pertany al negoci familiar del redactor. 

 

Desenvolupament del projecte 

Abans de començar en el projecte i organitzar la seva estructura, es va realitzar una 

visita per a comprovar el seu estat i per realitzar un primer aixecament, obtenint dades 

en les que poder desenvolupar el projecte.  

Actualment, aquest edifici no compta amb cap tipus d’informació històrica o gràfica, 

per tant, tots els documents de caràcter que es podran observar són de creació pròpia. 

A partir d’aquests documents gràfics s’ha pogut desenvolupar el projecte. 
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MD.1.1. ANTECEDENTS / DADES GENERALS 

 

MD 1.1.1 Objecte del projecte 

 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en la redacció d’un projecte executiu per a la 

rehabilitació i canvi d’ús d’una nau avícola, actualment en ús, per a que pugui ser 

convertida en una granja escola.  

Es pretén realitzar aquest canvi d’ús donant una segona vida útil en aquest edifici d’ús 

ramader, ja que presenta una excel·lent estructura portant i de tancaments. Es vol 

donar com a model, una possible alternativa a les explotacions ramaderes que 

actualment ja estan en desús i que en els pròxims anys, en tota la demarcació de Lleida 

aniran en augment, donat pel canvi de model de la gestió ramadera, la substitució per 

noves explotacions ramaderes, per l’increment dels costos de producció i la falta de 

relleu generacional. 

La proposta d’aquest canvi d’ús pretén ser un centre en el que es conscienciï a la 

població més jove de l’educació ambient, coneixement del món rural, coneixement de  

la procedència dels aliments, el desenvolupament del creixement de noves 

habitabilitats i una millora en el companyerisme. Es durà a terme en el municipi de 

Castellnou de Seana, per tal de dotar un nou espai únic a la comarca del Pla d’Urgell, 

donat que actualment no en disposa cap. 

Actualment, l’edifici es troba en perfectes condicions donat el seu bon i continu 

manteniment.  

El nou ús presenta les exigències bàsiques que s’estableixen en el codi tècnic de 

l’edificació (CTE) que garanteix les prestacions de seguretat, habitabilitat i 

funcionalitat, les normatives específiques al nou ús, i a la normativa urbanística 

municipal.  

Durant l’execució del projecte, s’ha desenvolupat incidint en el projecte de reforma i 

en la millora d’eficiència energètica de les envolvents existents, sent conscient en tot 

moment, que la viabilitat econòmica del projecte podria no ser la millor opció.  

 

MD 1.1.2 Emplaçament 

L’edifici tractat en el present projecte es situa a: 

Adreça CL Afores REF.CADASTRAL 25080A009000230000BS 
Zona -  Coordenades  X=330452.5   Y=4612738 
Població Castellnou de Seana Codi Postal 25265 
Comarca Pla d’Urgell Província   Lleida 
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L’explotació ramadera es troba dins d’una finca rústica, a la partida Camí de Golmés, 

parcel·la 22 i 23, del polígon 9, al terme municipal de Castellnou de Seana (Pla 

d’Urgell), província de Lleida. L’accés a l’explotació és directament des del camí de 

Vila-sana.  

La parcel·la presenta una planta en forma de rectangle sent paral·lela amb la 

delimitació de la parcel·la amb el camí de Vila-sana situada en nord geogràfic. La resta 

de delimitacions són amb finques rústiques de diferents propietaris.  

La parcel·la compta amb els següents serveis urbans existents: 

- Accés: el accés a la parcel·la es realitza des d’una via pública.  

- Subministrament d’energia elèctrica: el subministrament d’electricitat es 

realitza a partir de la línia elèctrica aèria en baixa tensió. 

- Abastiment d’aigua potable: l’aigua potable procedeix de la xarxa municipal 

d’abastiment, compta amb una canalització per a l’escomesa. 

 

L’explotació també rep el subministrament de gas que es realitza a partir del tanc de 

gas propà, que proporciona la mateixa companyia, situat a l’exterior de l’explotació i 

donà servei a aquesta a partir de la línia de distribució. 

 
 
 

 
 

 
Imatge 1. Ubicació  
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MD.1.1.3 Propietat / promotors 

 

UNIVERSITAT DE LLEIDA NIF Q7XXXXXX 
Adreça Avinguda Sant Jaume II Número                            69 
Zona -  Població  Lleida 
Codi postal 25001 Comarca Segrià 
Telèfon 973702700 Correu         - 
    

MD 1.1.4 Tècnic redactor 

 

Alumne Aleix Prats Bosch DNI 48XXXXXX 
Titulació Estudiant d’Arquitectura Tècnica 
Adreça Avinguda Sant Jaume 

II 
Número 69 

Zona 25001 Població  Lleida 
Codi postal 25001 Comarca Segrià 
Telèfon 973 702 700 Correu aleixprats@hotmail.es 

 

MD 1.1.5 Antecedents de partida  

 

    

Imatge 2. Cadastre 
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MD.1.2 CONTEXT DEMOGRÀFIC DE LA RAMADERIA 

 

En el primer quart del segle XX, amb la construcció del canal d’Urgell, va permetre la 

transformació agrícola passant del cultiu de secà a cultiu de regadiu.  

El 16 d’abril del 1920, es va finalitzar la construcció de la boca de reg directa des del 

canal d’Urgell, a Anglesola. A mesura que es construïen les xarxes de sèquies a totes 

les finques garantit pel cabal d’aigua del Canal d’Urgell, va anar augmentant 

l’enriquiment econòmic de la zona, amb l’assoliment d’objectius més ambiciosos. Fins 

a convertir-se en un important recurs econòmic de sustentació de l’economia del 

municipi.  

El municipi disposa d’una superfície de 1610 hectàrees, la gran major part dels conreus 

són regats pel canal d’Urgell predominant conreus tradicionals com el blat de moro, el 

blat, l’ordi i l’alfals, com també conreus de fruiters, principalment de pomeres i de 

pereres.  

Pel que fa a la cria de bestiar, representa un important nombre d’aviram, seguit del 

porcí i el boví que el complementen.  

En les següents taules es mostren les xifres més representatives del sector agrícola i 

ramader en la comarca del Pla d’Urgell, regada pel canal d’Urgell: 

Hectàrees cultivades (dades obtingudes el 2009) Hectàrees 

Secà herbacis  1.595 

Secà llenyosos 208 

TOTAL 1.803 

Regadiu herbacis 18.471 

Regadiu llenyosos 5112 

TOTAL 23583 

 
Caps de bestiar (dades obtingudes el 2009) Caps de 

bestiar 

Boví 9.632 

Oví 9.512 

Cabrum 2.189 

Porcí 357.965 

Equí 177 

Conills 2.857 

Aviram 3.398.821 
En les següents taules es mostren les xifres més representatives del sector agrícola i 

ramader en el municipi: 

Hectàrees cultivades (dades obtingudes el 2009) Hectàrees 

Herbacis  922 
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Fruiters 179 

Oliverar 13 

Vinya 0 

Altres 0 

TOTAL 1.114  

 
Caps de bestiar (dades obtingudes el 2009) Caps de 

bestiar 

Boví 461 

Oví 0 

Cabrum 0 

Porcí 25333 

Aviram 675031 

Equí 4 
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MD.2.1. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT 

 

L’explotació ramadera està formada per diverses explotacions. L’edifici a tractar consta 

d’una nau de dues plantes més sota coberta destinades exclusivament a l’explotació 

avícola, amb una superfície útil de 600 m2 per cada planta. Observant l’edifici en 

planta, es rectangular i amb una forma de L.  

Per a una major comprensió en l’edifici tractat, es divideix en dues parts: 

En la planta baixa s’accedeix a través de dues entrades, una en la façana sud-

est i l’altra en la façana nord-est. En la façana sud-est hi ha una entrada 

principal destinada a l’accés de maquinària.  

 

Els forats de les finestres d’iguals dimensions estan repartides per la façana est-

oest, que doten a la planta de llum necessària per a les funcions que es 

desenvolupen en el seu interior.  

En la cara nord, disposa de 5 forats de finestres d’iguals dimensions. Mentre 

que els forats en les finestres de la façana sud, actualment es troben tapiats.  

Tant la façana sud i est compten amb petits forats en les façanes, per a 

l’extracció de ventilació mecànica.  

 

- En la planta alta s’accedeix per les escales d’obra que hi ha en la sala magatzem 

adjunt, en la façana nord, i també per les escales metàl·liques que hi ha en 

l’altra punta de l’edifici tractat, en la façana sud. Aquestes dos sales donen 

accés directe a cadascuna de les sales per separat. Al igual que la planta baixa, 

aquesta també es pot dividir en dos zones, visualment diferenciada amb la 

paret de càrrega que separa les dues sales.  

 

L’orientació de l’edifici es adequada, direcció nord-sud, ja que permet que els rajos 

solars incideixin durant gran part del dia damunt els vessants de la coberta. 

Les naus destinades a l’engreix de pollastres, disposen d’un sistema automatitzat que 

permet en cas de temperatures altes, d’un reg amb microaspersors combinat amb 

ventilació artificial, permet que els animals es trobin en condicions idònies de confort. 

La il·luminació natural durant el dia és per mitja de finestres tipus guillotina. La 

il·luminació artificial és elèctrica a base de tubs fluorescents, distribuïts 

estratègicament al llarg de les naus.  

L’alimentació dels animals es realitza de forma automàtica, a partir de les sitges 

d’emmagatzemament del pinso i farina, mitjançant sinfins es repartiran als menjadors 

corresponents.  
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L’aigua procedent de la xarxa de distribució del Canal d’Urgell, es elevada mitjançant 

bombes als dipòsits elevats des dels qual es distribueix per gravetat als abeuradors.  

Existeix una xarxa de distribució de gas natural, que distribueix aire calent mitjançant 

unes pantalles. A la part nord de la finca, existeix un dipòsit de propà de 16000 litres 

de capacitat. Aquest dipòsit està a cel obert, elevat del terra i protegit perimetralment 

mitjançant una tanca metàl·lica amb la seva corresponents porta d’accés.  

 

MD.2.1.1. Sistema constructiu 

 

Sustentació de l’edifici 

No es disposen dades del tipus de terreny en l’emplaçament de l’edificació.  

 

Sistema estructural 

 Fonamentació 

No existeix cap documentació gràfica que ens mostri la tipologia elegida. Tenint en 

compte que l’edificació va ser construïda cap al 1960, es suposa que disposa d’una 

cimentació continua resseguint totes les parets de càrrega, mantenint la seva secció en 

la mateixa fondària.  

 

 Estructura vertical 

L’estructura de l’edifici consta de dues solucions constructives diferents. 

- Edifici orientat cap al nord-est i sud-est: està constituït per pilars de fàbrica de 

totxana ceràmica de dimensiones (40x40), aquests sobresurten 10 cm de la 

façana nord-oest, mentre que en la façana sud-est es troben alineats amb la 

façana, distingint-se visualment amb un arrebossat de morter.  

 

- Edifici orientat cap al sud-oest i nord-est: està constituït per pilars de formigó 

armat circulars de 30 cm de diàmetre, que sustenten les jàsseres pretesades de 

formigó armat del forjat de la planta primera. La cara sud-oest està composada 

per parets de càrrega de totxana ceràmica que sustenten les biguetes del forjat 

i per pilars de fabrica de totxana ceràmica amb unes dimensiones de 40x40 cm, 

que sustenten i donen reforç a les encavallades. Mentre que en la cara nord-

est, està composada per doble paret mestra amb gero ceràmic.  

La unió entre els dos edificis es sustenta mitjançant una paret mitjanera de 0,28 cm,  

constituïda mitjançant gero ceràmic.  
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 Estructura horitzontal 

El forjat de tipus unidireccional està format per biguetes de formigó pretensat amb un 

entrebigat de 70 cm amb taulell d’encadellat ceràmic unit amb morter ràpid. 

L’entrebigat es sustenta sobre jàsseres prefabricades de formigó armat o bé 

directament sobre les parets de càrrega, depenent en funció de la situació en que ens 

trobem.  

 

Sistema de compartimentació    

No existeixen paraments fixes que conformin la compartimentació interior.  

 

Sistema envolvent 

 Tancaments  

L’edifici està format per diferents composicions de façanes: 

- Tipus 1 (planta baixa): tancament amb un espessor de 32 cm format per bloc de 

formigó cel·lular de 6cm, càmera d’aire de 7cm i bloc de gero ceràmic de 13,5 

cm. 

 

- Tipus 1 (planta primera): tancament amb un espessor de 32 cm format per bloc 

de formigó cel·lular de 6cm, càmera d’aire de 7cm, bloc de gero ceràmic de 

13,5 cm i  aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 5cm.    

  

- Tipus 2 (planta baixa): tancament amb un espessor de 36 cm format per bloc de 

gero ceràmic de 13,5, càmera d’aire de 3 cm i bloc de gero ceràmic de 13,5 cm.  

  

- Tipus 2 (planta primera): tancament amb un espessor de 36 cm format per bloc 

de gero ceràmic de 13,5, càmera d’aire de 3 cm, bloc de gero ceràmic de 13,5 

cm i aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 5cm.    

   

- Tipus 3 (planta baixa + planta primera): tancament amb un espessor de 20 cm 

format per bloc de gero ceràmic de 13,5 i aïllament tèrmic de poliuretà 

projectat de 6 cm.  

 

- Tipus 4 (planta baixa): tancament amb un espessor de 26 cm format per 

encadellat ceràmic de 4 cm, càmera d’aire de 10 cm i bloc de gero ceràmic de 

13,5 cm. 
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- Tipus 4 (planta primera): tancament amb un espessor de 26 cm format per 

encadellat ceràmic de 4 cm, càmera d’aire de 10 cm, bloc de gero ceràmic de 

13,5 cm i aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 6 cm. 

 

 Coberta 

La coberta de l’edifici està dividida en dos trams, que coincideixen en la forma de 

l’edifici. Formada per una coberta inclinada a 2 vessants de 30 % cadascuna. Està 

formada per encavallades prefabricades de formigó armat, sobre les que s’ubica un 

entramat de semi-biguetes de formigó armat pretesat amb un entrebigat de 70 cm 

sobre les que es recolzen les plaques de fibrociment d’onda petita.  

 

Sistema d’acabats 

 Paviment 

Tot l’interior de l’edifici està compost per paviment de formigó vist remolinat, la cota 

de cimentació es pràcticament en la mateixa cota, en tota la seva superfície.  

 Revestiments  

En la planta primera, per damunt de la totxana ceràmica hi ha col·locat poliuretà 

projectat.  

En la planta baixa, no existeix cap tipus de revestiment.  

 

MD.2.1.2. Quadre de superfícies  

 

PLANTA ESTÀNCIA SUP. ÚTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2) 

PLANTA BAIXA Sala 1 324.71 349.13 

Sala 2 241.18 257.97 

Sala magatzem 12.06 13.43 

 577.95 620.53 

PLANTA PRIMERA Sala 3 326.37 349.13 

Sala 4 243.25 257.97 

Sala magatzem 9.55 13.43 

 579.17 620.53 
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MD.2.1.3. Normativa urbanística   

La normativa urbanística vigent al municipi i d’aplicació al projecte són les normes 

subsidiàries del planejament del terme municipal de Castellnou de Seana.  

 

MD.2.2. QUADERN DE CAMP  

 

Durant la presa de dades i treball de camp, s’ha pogut accedir en cadascuna de les 

naus, totes les vegades possibles ja que pertany al negoci familiar i no hi ha hagut cap 

inconvenient per accedir a totes les parts de les naus degut al bon estat estructural.  

Per a la pressa de dades de l’aixecament s’han utilitzat diversos aparells de mesura: 

una estació total LEICA TS07, mitjançant el mètode de radiació.  Donat que en el 

present aixecament topogràfic no es necessari geo-referenciar el aixecament en 

coordenades absolutes, es va treballar amb coordenades relatives. La mateixa estació 

total porta integrat un làser que va permetre prendre totes les altures de façanes i 

zones inaccessibles de la coberta.  

També s’ha utilitzat un distanciòmetre per a l’espai interior.  

Després de realitzar la delineació de les façanes i plantes interiors de l’explotació 

ramadera, es va realitzar el mesurament i la comprovació d’alguna irregularitat amb el 

distanciòmetre.  
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En la següent imatge, s’adjunta la verificació i control de l’aparell proporcionada per 

INSTOP, empresa de subministrament i lloguer d’aparells topogràfics: 
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BASES DE REPLANTEIG 

Municipi: Castellnou 
de Seana 

Comarca: Pla d’Urgell Base: BR-1 

Situació: Pati interior entre façana sud-est i sud-
oest 

Coordenades relatives:  
 
10000, 10000, 532.021 Observacions: 

La base ha estat clavada amb un clau d’acer 
sobre el terreny. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

20 
 

BASES DE REPLANTEIG 

Municipi: Castellnou de 
Seana 

Comarca: Pla 
d’Urgell 

Base: BR-2 

Situació: Camí d’accés a interior d’explotació 
ramadera 
 

Coordenades relatives: 
 
100, 100, 50 

Observacions: 
La base ha estat clavada amb un clau d’acer sobre 
el terreny. 
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BASES DE REPLANTEIG 

Municipi: Castellnou de 
Seana 

Comarca: Pla 
d’Urgell 

Base: BR-3 

Situació: Parcel·la veïna amb vistes a cara nord-
oest 
 

Coordenades relatives: 
 
0.751, -168.73, 0.898 

Observacions: 
La base ha estat clavada amb un clau d’acer sobre 
el terreny. 
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A continuació, es mostren els punts extrets de l’estació total, les dades han estat 

obtingudes en coordenades relatives: 

Pto. X Y Z Codi  10 137.171 -189.110 56.481 FAÇANA 

1 257.497 -207.841 62.856 FAÇANA  11 128.070 -187.678 56.533 FAÇANA 

2 257.506 -208.031 39.004 FAÇANA  12 128.173 -187.683 34.967 FAÇANA 

3 257.291 -207.939 0.9361 FAÇANA  13 69.046 -178.438 0.6774 FAÇANA 

4 162.125 -193.202 0.6930 FAÇANA  14 24.923 -171.338 0.7141 FAÇANA 

5 147.426 -190.226 0.6817 FAÇANA  15 15.674 -170.040 0.9084 FAÇANA 

6 147.336 -193.664 0.6967 FAÇANA  16 14.921 -172.125 0.9093 FAÇANA 

7 117.712 -186.042 0.6872 FAÇANA  17 0.7584 -168.749 0.8946 FAÇANA 

8 117.723 -186.127 28.323 FAÇANA  18 -55.829 -158.537 0.7979 FAÇANA 

9 137.236 -189.076 35.156 FAÇANA  19 -72.293 -156.049 0.9441 FAÇANA 

20 -72.152 -156.068 61.149 FAÇANA  65 -41.675 -28.965 0.7311 PILAR 

21 36.975 -173.318 62.885 FAÇANA  66 -31.200 0.9254 0.6968 FACANA 

22 157.872 -192.084 63.029 FAÇANA  67 -32.303 0.9581 61.029 FACANA 

23 236.897 -204.482 63.313 FAÇANA  68 -58.020 -96.129 58.490 PORTES 

24 239.591 -258.282 81.299 T  69 -54.982 -84.022 58.522 PORTES 

25 133.135 -241.573 81.699 T  70 -55.457 -85.671 37.247 PORTES 

26 -35.145 -213.884 81.544 T  71 -57.695 -94.759 37.345 PORTES 

27 -84.740 -206.049 81.526 T  72 -57.832 -95.879 28.440 PORTES 

28 -77.058 -176.680 71.023 T  73 -54.870 -83.713 28.312 PORTES 

29 203.170 -199.325 62.321 P  74 -55.509 -84.951 0.7893 PORTES 

30 199.304 -198.802 61.889 P  75 -57.848 -95.616 0.7375 PORTES 

31 199.635 -199.024 0.7074 P  76 0.7628 -168.651 56.681 PORTES 

32 203.950 -199.644 0.7106 P  77 15.762 -169.911 56.692 PORTES 

33 199.816 -199.053 0.7138 P  78 15.615 -169.976 36.711 PORTES 

34 153.594 -191.402 62.982 P  79 0.7699 -168.718 36.661 PORTES 

35 148.956 -190.844 62.978 P  80 0.7583 -168.716 29.038 PORTES 

36 148.279 -190.769 0.6850 P  81 15.526 -169.880 28.956 PORTES 

37 153.761 -191.819 0.6886 P  82 15.540 -170.024 0.9015 PORTES 

38 54.434 -175.975 62.632 P  83 15.054 -172.062 0.9117 PORTES 

39 49.935 -175.345 62.536 P  84 0.7517 -168.732 0.8988 P1 

40 49.637 -175.431 0.7064 P  85 249.656 -206.767 56.556 FINES. 

41 54.831 -176.181 0.6962 P  86 241.871 -205.461 56.497 FINES. 

42 0.3863 -167.940 62.697 P  87 224.781 -202.800 47.183 FINES. 

43 -0.0803 -167.267 63.017 P  88 224.598 -202.638 40.060 FINES. 

44 -0.0636 -167.352 0.7625 P  89 218.434 -201.792 40.195 FINES. 

45 -46.407 -160.119 62.656 P  90 218.370 -201.723 46.513 FINES. 

46 -50.961 -159.403 62.587 P  91 216.820 -201.637 56.456 FINES. 

47 -50.872 -159.133 0.7919 P  92 208.820 -200.377 56.514 FINES. 

48 -69.374 -149.922 62.165 P  93 197.011 -198.446 56.647 FINES. 

49 -59.245 -107.515 61.453 P  94 188.260 -196.861 55.963 FINES. 

50 -60.722 -106.984 61.579 P  95 184.956 -195.036 55.523 FINES. 

51 -60.660 -107.138 0.7653 P  96 172.484 -194.456 56.825 FINES. 
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52 -60.050 -111.219 0.7517 P  97 172.458 -194.508 43.136 FINES. 

53 -59.123 -107.665 0.7407 P  98 185.927 -196.578 43.096 FINES. 

54 -51.144 -68.037 0.7206 P  99 166.223 -193.494 56.654 FINES. 

55 -49.511 -68.657 0.6962 PILAR  100 157.000 -192.072 56.565 FINES. 

56 -50.372 -72.452 0.6973 PILAR  101 149.373 -190.960 56.383 FINES. 

57 -51.409 -68.242 62.088 PILAR  102 140.607 -189.707 56.505 FINES. 

58 -49.444 -68.744 61.740 PILAR  103 124.458 -186.947 45.733 FINES. 

59 -49.512 -70.542 62.325 PILAR  104 118.928 -186.224 45.742 FINES. 

60 -41.294 -27.828 60.069 PILAR  105 118.913 -186.252 40.306 FINES. 

61 -40.419 -29.422 59.595 PILAR  106 124.249 -187.097 40.245 FINES. 

62 -41.055 -33.630 60.009 PILAR  107 114.101 -185.555 56.114 FINES. 

63 -41.071 -33.487 0.7220 PILAR  108 106.087 -184.175 56.119 FINES. 

64 -40.247 -29.498 0.7219 PILAR  109 97.435 -182.824 57.021 FINES. 

110 88.391 -181.292 56.920 FINES.  155 196.685 -198.456 29.416 FINES. 

111 84.482 -179.360 54.125 FINES.  156 209.249 -200.563 28.749 FINES. 

112 71.099 -178.322 54.474 FINES.  157 217.074 -201.601 28.847 FINES. 

113 71.155 -178.465 40.839 FINES.  158 249.694 -206.693 28.893 FINES. 

114 84.696 -180.575 40.855 FINES.  159 241.840 -205.484 28.824 FINES. 

115 67.068 -177.923 56.840 FINES.  160 -35.349 -0.3764 29.757 FINES. 

116 57.845 -176.584 56.070 FINES.  161 -35.346 -0.3764 16.523 FINES. 

117 46.021 -174.858 56.613 FINES.  162 -38.423 -16.073 16.680 FINES. 

118 38.058 -173.466 56.654 FINES.  163 -38.351 -16.041 29.383 FINES. 

119 30.619 -172.217 46.273 FINES.  164 -45.430 -44.545 29.502 FINES. 

120 24.243 -171.239 46.252 FINES.  165 -48.427 -56.941 29.102 FINES. 

121 24.085 -171.167 40.105 FINES.  166 -48.519 -57.049 16.447 FINES. 

122 30.452 -172.132 39.936 FINES.  167 -45.281 -43.915 16.531 FINES. 

123 -0.3864 -166.936 56.766 FINES.  168 -64.150 -122.117 26.229 FINES. 

124 -11.828 -165.661 56.726 FINES.  169 -64.250 -121.569 12.336 FINES. 

125 -35.214 -161.877 56.798 FINES.  170 -64.249 -121.997 56.791 FINES. 

126 -43.224 -160.676 56.801 FINES.  171 -64.248 -121.862 42.793 FINES. 

127 -57.896 -158.360 56.869 FINES.  172 -54.330 -81.450 48.610 FINES. 

128 -65.869 -156.985 56.944 FINES.  173 -54.353 -81.485 42.318 FINES. 

129 -27.624 -163.043 47.480 FINES.  174 -39.363 -20.212 47.643 FINES. 

130 -34.217 -162.005 47.515 FINES.  175 -39.315 -20.187 40.694 FINES. 

131 -34.097 -162.203 40.522 FINES.  176 -41.075 -26.709 47.554 FINES. 

132 -27.694 -163.029 40.324 FINES.  177 -40.901 -26.591 41.261 FINES. 

133 -65.844 -157.084 29.298 FINES.  178 -39.431 -20.640 40.614 FINES. 

134 -57.803 -158.378 29.252 FINES.  179 -45.382 -44.350 45.463 FINES. 

135 -43.356 -160.617 29.201 FINES.  180 -48.300 -56.478 45.454 FINES. 

136 -35.291 -161.981 29.127 FINES.  181 -48.673 -57.710 57.354 FINES. 

137 -11.973 -165.630 29.033 FINES.  182 -45.170 -43.800 57.863 FINES. 

138 -0.3328 -166.974 29.067 FINES.  183 -35.239 -0.3162 45.643 FINES. 

139 38.178 -173.586 28.769 FINES.  184 -38.411 -15.742 45.889 FINES. 

140 46.672 -174.860 28.879 FINES.  185 -38.023 -15.035 56.693 FINES. 

141 57.528 -176.472 29.056 FINES.  186 -35.222 -0.3301 52.919 FINES. 
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143 70.804 -178.661 27.717 FINES.  A 10.000.000 10.000.000 532.021 BASES 

144 70.884 -178.552 14.033 FINES.  188 9.680.367 9.666.977 586.092 FACANA 

145 84.380 -180.750 13.891 FINES.  189 10.371.415 10.440.995 558.032 FACANA 

146 88.821 -181.488 28.522 FINES.  190 10.370.529 10.439.831 595.378 FACANA 

147 88.789 -181.409 18.126 FINES.  191 10.340.111 10.637.722 595.488 FACANA 

148 96.685 -182.642 17.970 FINES.  192 10.339.357 10.636.137 571.078 FACANA 

149 96.745 -182.749 28.184 FINES.  193 10.430.332 10.454.175 618.429 FACANA 

150 106.309 -184.598 27.634 FINES.  194 10.487.604 10.468.725 595.400 FACANA 

151 113.638 -185.478 27.748 FINES.  195 10.536.601 10.480.647 609.273 FACANA 

152 157.442 -192.224 28.689 FINES.  196 10.584.988 10.491.471 594.959 FACANA 

153 165.559 -193.542 28.700 FINES.  197 10.586.026 10.492.138 561.872 FACANA 

154 187.482 -196.843 29.179 FINES.  198 10.586.109 10.492.090 537.531 FACANA 

199 10.596.525 10.498.283 594.178 FACANA  244 10.622.530 10.504.336 539.675 PILARS 

200 10.778.993 10.543.254 593.580 FACANA  245 10.618.149 10.503.116 539.723 PILARS 

201 10.911.386 10.575.390 592.731 FACANA  246 10.617.653 10.503.728 539.725 PILARS 

202 10.912.143 10.575.858 536.668 FACANA  247 10.617.497 10.503.547 593.777 PILARS 

203 10.861.368 10.563.297 593.016 PILARS  248 10.617.808 10.502.884 593.814 PILARS 

204 10.866.988 10.564.429 593.246 PILARS  249 10.623.662 10.505.167 594.154 PILARS 

205 10.867.690 10.564.927 544.184 PILARS  250 10.905.878 10.573.965 588.021 FINES. 

206 10.861.502 10.562.696 544.207 PILARS  251 10.897.059 10.571.760 587.705 FINES. 

207 10.861.048 10.563.549 544.210 PILARS  252 10.877.393 10.567.274 588.440 FINES. 

208 10.860.868 10.563.316 537.745 PILARS  253 10.869.474 10.565.598 588.399 FINES. 

209 10.861.369 10.562.700 537.736 PILARS  254 10.809.464 10.550.489 587.434 FINES. 

210 10.865.400 10.563.644 537.697 PILARS  255 10.800.978 10.548.469 587.613 FINES. 

211 10.816.453 10.551.702 537.707 PILARS  256 10.780.703 10.543.755 587.949 FINES. 

212 10.812.817 10.550.902 537.744 PILARS  257 10.772.151 10.541.750 587.991 FINES. 

213 10.812.410 10.551.531 537.740 PILARS  258 10.761.746 10.538.926 588.014 FINES. 

214 10.812.329 10.551.443 576.664 PILARS  259 10.753.014 10.537.212 588.334 FINES. 

215 10.813.020 10.550.490 576.667 PILARS  260 10.732.773 10.531.878 588.332 FINES. 

216 10.815.544 10.550.855 593.156 PILARS  261 10.723.150 10.529.609 588.377 FINES. 

217 10.813.045 10.550.282 593.046 PILARS  262 10.713.020 10.527.181 588.542 FINES. 

218 10.812.612 10.551.401 593.051 PILARS  263 10.703.924 10.524.805 588.652 FINES. 

219 10.770.802 10.541.308 592.772 PILARS  264 10.683.557 10.519.931 588.411 FINES. 

220 10.764.300 10.539.705 592.480 PILARS  265 10.674.088 10.517.640 588.374 FINES. 

221 10.764.256 10.539.674 592.480 PILARS  266 10.663.438 10.515.033 588.420 FINES. 

222 10.764.187 10.539.640 548.078 PILARS  267 10.654.433 10.512.707 588.348 FINES. 

223 10.764.521 10.538.967 548.076 PILARS  268 10.634.556 10.507.980 588.176 FINES. 

224 10.769.630 10.540.770 548.072 PILARS  269 10.625.062 10.505.607 588.241 FINES. 

225 10.766.633 10.538.648 537.290 PILARS  270 10.614.420 10.502.800 588.179 FINES. 

226 10.764.598 10.539.073 537.921 PILARS  271 10.606.165 10.500.806 588.386 FINES. 

227 10.764.096 10.539.776 537.922 PILARS  272 10.574.504 10.489.453 590.081 FINES. 

228 10.715.668 10.527.849 541.032 PILARS  273 10.564.111 10.487.077 589.947 FINES. 

229 10.720.757 10.528.479 541.875 PILARS  274 10.541.048 10.481.734 590.176 FINES. 

230 10.721.983 10.529.212 573.059 PILARS  275 10.531.713 10.479.429 590.114 FINES. 

231 10.715.712 10.526.859 572.884 PILARS  276 10.509.017 10.474.100 591.310 FINES. 
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232 10.715.421 10.527.791 572.891 PILARS  277 10.498.785 10.471.505 591.596 FINES. 

233 10.715.466 10.527.622 594.347 PILARS  278 10.470.844 10.464.751 590.103 FINES. 

234 10.715.791 10.526.799 593.942 PILARS  279 10.461.241 10.462.397 589.621 FINES. 

235 10.720.335 10.528.013 594.149 PILARS  280 10.460.940 10.462.389 579.079 FINES. 

236 10.666.665 10.515.827 593.844 PILARS  281 10.470.702 10.464.712 579.484 FINES. 

237 10.666.946 10.515.309 593.842 PILARS  282 10.447.221 10.459.144 578.705 FINES. 

238 10.671.069 10.516.296 594.061 PILARS  283 10.436.323 10.456.516 579.120 FINES. 

239 10.672.818 10.517.761 556.705 PILARS  284 10.436.686 10.456.474 590.431 FINES. 

240 10.666.945 10.515.144 556.641 PILARS  285 10.447.665 10.459.169 590.119 FINES. 

241 10.666.607 10.515.962 556.643 PILARS  286 10.423.288 10.453.272 590.236 FINES. 

242 10.666.617 10.515.965 538.331 PILARS  287 10.413.275 10.450.842 590.187 FINES. 

243 10.666.978 10.515.198 538.328 PILARS  288 10.412.890 10.450.945 580.563 FINES. 

289 10.423.518 10.453.377 579.640 FINESTRES       

290 10.399.627 10.447.700 579.492 FINESTRES       

291 10.389.666 10.445.345 579.458 FINESTRES       

292 10.390.238 10.445.347 590.004 FINESTRES       

293 10.399.620 10.447.634 590.229 FINESTRES       

294 10.368.173 10.461.445 589.875 FINESTRES       

295 10.366.599 10.470.880 590.324 FINESTRES       

296 10.366.583 10.470.614 579.588 FINESTRES       

297 10.368.197 10.460.595 579.228 FINESTRES       

298 10.363.592 10.489.212 590.035 FINESTRES       

299 10.363.555 10.489.159 579.530 FINESTRES       

300 10.357.566 10.527.499 579.336 FINESTRES       

301 10.357.652 10.527.284 590.019 FINESTRES       

302 10.350.415 10.572.650 588.906 FINESTRES       

303 10.350.510 10.572.355 579.132 FINESTRES       

304 10.344.289 10.611.228 590.244 FINESTRES       

305 10.344.368 10.611.355 578.547 FINESTRES       

306 10.350.488 10.572.928 557.806 FINESTRES       

307 10.350.487 10.573.611 547.089 FINESTRES       

308 10.356.638 10.534.030 557.929 FINESTRES       

309 10.356.780 10.533.809 547.875 FINESTRES       

310 10.499.311 10.471.215 559.425 FINESTRES       

311 10.508.632 10.473.681 559.609 FINESTRES       

312 10.732.698 10.531.889 558.426 FINESTRES       

313 10.723.763 10.529.550 558.465 FINESTRES       
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MD.2.3. ESTUDI DE PATOLOGIES  

 

Durant la fase d’aixecament i comprovació de l’estat actual, s’han detectat petites 

deficiències en l’edificació existent. S’ha realitzat un anàlisis de patologies més 

complet de l’estat de l’edificació a partir d’aquestes observacions, acompanyada 

d’unes fotografies de les mateixes.  

A continuació s’exposen les patologies detectades, per a una major comprensió s’han 

representat les patologies existents en format de fitxes patològiques, classificant les 

patologies segons siguin físiques, mecàniques o químiques, si la seva afectació es 

produeix sobre un element estructural o un element no estructural de l’edifici tractat, 

el seu grau de gravetat i les possibles actuacions més adients.  

 

ELEMENT (morfologia):  
Bigueta prefabricada de formigó 
 

PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
 

 
 

ELEMENT ESTRUCTURAL 

SI NO 

LOCALITZACIÓ: Paret mestra situada en la 
planta baixa entre les dos naus.  

TIPUS DE LESIÓ 

FÍSICA QUÍMICA MECÀNICA 

PRE-DIAGNOSI (procés patològic): 
 
Es produïda per la carbonatació, donat que 
en l’ambient hi ha abundant humitat, que ha 
filtrat el C02 provocant reacció entre el CO2 i 
els hidròxids de calci, baixant el PH del 
formigó, eliminant la protecció passiva de 
l’armadura.  
 

FOTOGRAFIA: 
 

 
 

RISC D’ESTABILITAT 

BAIXA MITJA ALTA 

CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ 

FISURA ESQUERDA ALTRES 

Causa (etologia): 
La corrosió de l’armadura ha provocat un 
augment de volum en aquesta, provocant 
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tensions i el seu posterior despreniment del 
recobriment del formigó.  
 

GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACTUACIONS I ASSAIGS:  
 

Aplicació en l’armadura d’una pintura 
d’epòxid que actuï com a protecció front la 
corrosió, i com a punt d’adherència amb el 
morter de reparació.  
 

 

 

ELEMENT (morfologia):  
Fissura d’entrebigat 
 

PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
 
 

 
 

ELEMENT ESTRUCTURAL 

SI NO 

LOCALITZACIÓ: 
Forjat unidireccional en la planta baixa 
 

TIPUS DE LESIÓ 

FÍSICA QUÍMICA MECÀNICA 

PRE-DIAGNOSI (procés patològic): 
Pot estar produïda quan les biguetes tenen 
canvis bruscos de rigidesa, al ser de llums 
diferents, podrien aparèixer fissures 
tancades. 
 

FOTOGRAFIA: 
 

 

RISC D’ESTABILITAT 

BAIXA MITJA ALTA 

CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ 

FISURA ESQUERDA ALTRES 

Causa (etologia): 
 
Fissuració per canvi de rigidesa de les 
biguetes. 

 
 

GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ACTUACIONS I ASSAIGS:  
 

En la zona on es presenti l’esquerda, es 
realitzarà la substitució de la zona afectada, 
retirant els encadellats ceràmics, col·locant 
nous encadellats units entre ells amb morter 
ciment.  Finalment es realitzarà una capa de 
compressió per la part superior de 
l’encadellat.   
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MD.2.4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

 

 

 
 

Imatge 3. Trobament entre façanes orientació sud-est i sud-oest  

 

 
 
 

Imatge 4. Façana orientació sud-est 
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Imatge 5.  Trobament entre façana orientació sud-est i nord-est 

 

 
 

Imatge 6. Façana orientació nord-oest 
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Imatge 7. Façana orientació nord-est 

 

 

 

 

Imatge 8. Interior nau planta baixa Imatge 9.  Interior nau planta baixa 
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Imatge 10 i 11. Trobament de pilar amb 
jàssera 

Imatge 12. Nau interior planta primera 

 

 
 

 

 

Imatge 13. Extractors d’aire  Imatge 14. Finestres d’extracció d’aire 
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MD.3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ESTAT PROJECTAT 
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M.D.3.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

El projecte consisteix en la rehabilitació i el canvi d’ús d’una nau d’explotació ramadera 

a una granja escola.   

L’entrada a l’interior de l’edifici es realitza a través de l’edifici en façana sud-est, que 

dóna entrada al vestíbul d’entrada, a través d’aquest, permet accedir al menjador o a 

través de les escales s’accedeix a la planta primera.   

Una vegada en el menjador, aquest situat entre els dos passadissos, que poden actuar 

tant d’entrada com de sortida de circulació de persones. En aquest mateix espai, 

també s’accedeix de forma independent en els espais de banys secs, separats per 

sexes i amb un bany per a minusvàlids. Per l’altra banda, es situa la cuina que oferirà el 

servei de gastronomia.  

La cuina està dissenyada i organitzada de tal forma que els processos d’elaboració no 

es solapin entre ells, l’idea és que a mesura que el procés d’elaboració dels aliments va 

avançant, l’elaboració del plat no torna enrere en el transcurs del seu recorregut inicial 

sinó que queda més aprop de l’entrada del menjador. La cuina es troba dimensionada 

per a donar servei a 55 persones. Donat que la cuina es tracta d’un espai d’alt risc 

d’incendi, aquesta es troba doblement compartimentada amb la resta d’espais de 

l’edifici.  En la cuina es pot accedir a través del menjador i des de la zona d’àrea 

restringida a treballadors. Aquesta zona inclou un bany humit, un vestidor i un petit 

espai on es guarden els estris del servei de neteja, que comunica amb una porta 

exterior de la façana sud-est. 

També tenim una altra porta secundària en la façana orientació sud-oest. Aquesta 

també dóna accés al vestíbul interior. A través d’aquest vestíbul d’entrada, es pot 

accedir a la zona restringida, (a través d’un vestíbul privat s’accedeix a la bugaderia i a 

la sala d’instal·lacions, aquesta última també té una entrada exterior des de la façana 

en orientació nord-est), també permet l’accés a la planta primera mitjançant la 

utilització d’un ascensor o bé a través de les escales i en un vestíbul interior que 

permet dirigir-se en les dependències independents (infermeries, aules d’activitats i 

l’accés en el menjador).  

Si ens situem en les escales de l’edifici en orientació sud-est i nord-oest, que donen 

accés a la primera planta, es troba comunicada amb tota la planta a través d’un 

passadís centra, en aquest hi trobem de forma clarament separada: els banys humits i 

el bany per minusvàlids, i per d’altra banda del vestíbul central que comunica 

directament amb les escales, hi trobem els dormitoris que es reparteixen en les dues 

bandes del passadís central. Les dimensions dels dormitoris estan pensades en funció 

del nombre de lliteres que tenen, presenta 4 habitacions per a 3 lliteres, 1 habitació 

per a 6 lliteres i 5 habitacions per a 2 lliteres.  
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Si ens situem en les escales i ascensor de l’edifici en orientació nord-est i sud-oest, 

tindrem per una banda accés a un vestíbul general d’entrada que permet separar per 

una banda la zona més restringida destinada a l’allotjament dels monitors i per l’altra 

banda del vestíbul, tindrem un passadís que comunica amb l’altre passadís descrit en 

l’orientació sud-est i nord-oest i una sala d’activitats.                   

En la zona d’allotjament dels monitors s’accedeix a través d’un passadís central que 

dóna accés als diferents espais (arxivador, sala de reunions, bany humit i 3 habitacions 

amb 2 llits.  

 

M.D.3.2 PROGRAMA DE NECESSITATS 

 

El disseny arquitectònic i la disposició dels espais s’ajusta al programa de necessitats 

per al centre. El dimensionat dels diferents espais i la ubicació s’até a la funcionalitat, 

evitant superfícies excessives.  

Per a l’elaboració del programa de necessitats s’han seguit els criteris establerts en el 

Decret 16/2014, d’11 de febrer, d’aprovació del Reglament del registre d’instal·lacions 

destinades a activitats amb infants i joves. 

La solució arquitectònica ha estat pensada en tenir una bona integració i adequació de 

les condicions climàtiques.  

A continuació es mostra el quadre de superfícies que s’implementarà en l’edifici: 

PROGRAMA DE NECESSITATS Superfície 
útil/espai 

Superfície 
útil TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 0 

Vestíbul general 59.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

507.86 

Vestíbul d’ús restringit 11.40 

Vestíbul d’entrada 27.31 

Vestidor servei 11.57 

Sala d’instal·lacions 35.20 

Bugaderia  17.05 

Aula d’activitats 1 41.82 

Aula d’activitats 2 32.86 

Infermeria 1  11.60 

Infermeria 2 9.82 

Bany d’infermeria 1 2.31 

Bany d’infermeria 2 2.42 

Bany d’homes 14.48 

Bany de dones 13.06 

Bany minusvàlids 5.42 

Menjador  134.11 

Cuina  68.08 

Bany servei 6.44 
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Zona de material de neteja  3.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 1 

Vestíbul general  95.22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

520.03 

Vestíbul privat 14.01 

Aula de reunió 14.85 

Bany de monitors 10.52 

Habitació monitors 1 15.53 

Habitació monitors 2 14.83 

Habitació monitors 3 13.56 

Magatzem 4.27 

Aula d’activitats  51.37 

Habitació 1  20.11 

Habitació 2  15.7 

Habitació 3 20.62 

Habitació 4  15.74 

Habitació 5  24.33 

Habitació 6  34.11 

Habitació 7  20.05 

Habitació 8  16.31 

Habitació 9  15.74 

Habitació 10  15.74 

Bany d’homes  40.73 

Bany de dones 37.59 

Bany de minusvàlids  9.09 
 

 

M.D.3.3 NORMATIVA OBSERVADA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

D’acord en compliment del Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el 

codi tècnic de l’edificació, es relacionen a continuació les normes en les que s’ha 

ajustat per a la redacció del present projecte: 

 COMPLIMENT DEL CTE 

- DB-SE Seguretat Estructural 

- DB-SI Seguretat en cas d’incendi 

- DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

- DB-HS Salubritat 

- DB-HE Estalvi d’energia 

- DB-HR Protecció front el soroll 
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 COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES 

- Real decret 314/2006, de 17 de març, codi tècnic de l’edificació, Annex 

I.  

- Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats 

amb nens i joves. 
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MD.4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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MD.4.1. TREBALLS PREVIS 

Abans de començar l’obra de rehabilitació, es procedeix a delimitar-la amb tanca 

d’obra. S’instal·laran les instal·lacions temporals de serveis necessàries i la col·locació 

de casetes d’obra. 

Per a portar a terme la rehabilitació de les façanes, s’instal·larà una bastida europea 

multidireccional amb plataformes de treball cada 2 metres d’altura. S’instal·laran dos 

escales per façana, barana i sòcol de protecció anticaiguda. 

 

MD.4.2. RETIRADA D’INSTAL·LACIONS 

En general, s’executaran les següents actuacions: 

- Retirada d’instal·lacions que s’utilitzen per a la producció avícola, com són els 

abeuradors, menjadors, ventiladors d’extracció d’aire.  

- Retirada i desmuntatge de conduccions de gas natural i d’aigua. 

- Retirada de les instal·lacions elèctriques.  

- Retirada de la sitja que emmagatzema el pinso. 

 

MD.4.3. ENDERROCS 

 

Totes aquestes feines es realitzaran amb mitjans manuals i el transport fins al 

contenidor es realitzaran amb mitjans manuals.  

Els treballs de demolició que s’executaran són els següents: 

- Coberta: desmuntatge de les plaques de fibrociment d’amiant en la coberta. 

Es necessari que la demolició sigui realitzada per una empresa autoritzada 

inscrita en el R.E.R.A (Registre d’empreses amb risc d’amiant), d’acord a un pla 

de treball específic amb risc d’amiant. Aquesta mateixa empresa s’encarregarà 

del desmuntatge, identificació i transport al abocador autoritzat.  

 

D’acord al real decret 396/2006, 31 de març en que estableix les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables a treballs amb risc d’exposició d’amiant i 

a la UNE 88411 “productes d’amiant-ciment”, directrius per al seu tallat i 

mecanitzat a obra.  

 

- Edifici annex: s’enderrocarà per a millor l’espai, s’enderrocarà el forjat de la 

planta superior amb mitjans manuals i posteriorment, s’enderrocarà les parets 

annexes de totxo ceràmic, enderrocant-les de dalt cap a baix.  

 

- Escala d’obra: es desmuntaran els esglaons de l’escala de forma inversa a com 

es van col·locar, començant per l’esglaó més alt i desmuntant progressivament 
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fins arribar al primer esglaó. Posteriorment, es retiraran les dues bigues sobre 

les que es recolzaven els esglaons.  

 

- Escala metàl·lica: es retirarà l’escala en tot el conjunt amb l’ajuda d’un camió 

pluma.  

Totes les runes procedents d’enderrocs, seran carregades en contenidors de runa i 

transportades a l’abocador autoritzat més proper de l’obra, d’acord al compliment del 

decret 89/2010, del programa de gestió de residus de Catalunya.  

Tots els elements d’amiant procedents de la coberta seran transportades a abocadors 

autoritzats per a residus d’amiant. 

 

MD.4.4. EXCAVACIONS                           

 

Excavació amb mitjans mecànics per a poder col·locar els tubs de sanejament d’aigües 

residuals fins a una profunditat en que es mantingui un 2% de pendent. 

Donat que els treballs de moviment de terres tenen la dificultat afegida de l’alçada 

lliure de forjat, s’ha previst la utilització d’una mini-excavadora.  

 

MD.4.5. ESTRUCTURA HORITZONTAL        

 

Es conservarà l’estructura actual, només s’intervindrà en l’execució de demolició del 

forjat en la zona d’ubicació de les escales i de l’ascensor.  

En tota la superfície de la planta primera, es realitzarà una capa de compressió de 5 cm 

d’espessor amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central i abocat a l’obra amb 

bomba de formigó.  Acer UNE-EN, quantia 3 kg/m2 i malla electrosoldada ME 10x10 

sobre separadors homologats. 

Escales 

Es realitzaran dos trams d’escala, definits segons plànols de projecte, formats per una 

llosa inclinada amb un cantell de 18 cm, amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència 

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, amb previ muntatge 

d’encofrat i posterior desmuntatge, armat amb acer S275JR.  

Inclou la formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter 

de ciment 1:8.  
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MD.4.6. ESTRUCTURA VERTICAL 

 

Prèviament a l’ampliació dels buits de les finestres, es prendran les mesures de 

seguretat i estabilitat de la paret de gero ceràmic estructural i es realitzaran noves 

obertures arquitectòniques. Es realitzarà un apeu mitjançant la col·locació de perfils 

metàl·lics HEA, que travessaran l’amplada del mur i es subjectaran amb puntals per a 

executar l’ampliació de l’obertura. 

S’instal·larà un nou perfil metàl·lic amb les mateixes dimensions d’amplada que la 

paret estructural. 

En les noves obertures que es realitzin designades en els plànols, s’instal·larà un nou 

perfil metàl·lic amb les mateixes dimensions d’amplada que la paret estructural. 

 Obertures fins a una llargada màxima de 1,30 m, s’utilitzaran dos perfils 

metàl·lics HEA 120. 

 Obertures fins a una llargada de 1,80 m, s’utilitza un perfil metàl·lic HEA 220. 

 Obertures fins a una llargada de 2,23 m, s’utilitza un perfil metàl·lic HEA 260. 

 Obertures fins a una llargada de 3,51 m, s’utilitza un perfil metàl·lic HEA 260. 

 

Els càlculs del dimensionat de l’estintolament, es justifiquen en el annex “càlcul 

d’estintolament en obertures de façana”. 

 

MD 4.7. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

 

La compartimentació interior estarà constituïda per tres tipus d’envans. En els plànols 

del projecte s’especifica l’aplicació de cadascun. 

 Envà Tipus E-1:  

Envà de plaques de guix-laminat format per estructura senzilla normal amb 

perfilaria de planxa d’acer galvanitzat, amb un espessor de 100mm. Muntants 

cada 600 mm de 70 mm d’ample i canals de 70 mm d’ample, 1 placa en cara, 

per a cada cara col·locar una capa amb duresa superficial (I) amb 15 mm 

d’espessor, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de 

roca de resistència >=1.622 m2.K/W.  

 

 Envà Tipus E-2:  

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm ref. 

SUPERMAÓ 7 de la sèrie supermaó de CERÀMICA BELIANES , LD, categoria II, 

segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en 

base escaiola 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

42 
 

 

 Envà Tipus E-3:                                

Divisions i cabines fenòliques formada a base de tauler compacte compost per 

un nucli de fibra de cel·lulosa impregnada amb resines fenòliques en les 

superfícies exteriors, amb un espessor de 12 mm. Col·locada sobre peus de 15 

cm d’alçada més 1’85 m de panel.  

 

 Paret divisòria Tipus E-4:                            

Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, maó calat fono absorbent, 

segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x135x93 mm, per a revestir, col·locat 

amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant. 

 

Tancament d’obertures 

Les obertures que es tapiaran tindran les mateixes característiques que les parets que 

conforma l’estructura, establint-se un gero ceràmic per a les parets de fàbrica. 

 

MD 4.8. FAÇANES I COMPOSICIÓ DE L’ENVOLVENT  

 

- Tipus 1 (planta baixa): tancament amb un espessor de 34 cm format per un 

aïllament tèrmic exterior (SATE), amb plaques de suro 100 % natural de 6 cm, 

bloc de formigó cel·lular de 6cm, càmera d’aire de 7cm sense ventilar, bloc de 

gero ceràmic de 13,5 cm i revestiment interior de guix d’alta duresa de 1,5cm. 

 

- Tipus 1 (planta primera): tancament amb un espessor de 46 cm format per un 

aïllament tèrmic exterior (SATE), amb plaques de suro 100 % natural de 6 cm, 

bloc de formigó cel·lular de 6cm, càmera d’aire de 7cm sense ventilar, bloc de 

gero ceràmic de 13,,5 cm, aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 5cm, 

encadellat ceràmic de 7cm i revestiment interior de guix d’alta duresa de 1,5 

cm.           

    

- Tipus 2 (planta baixa): tancament amb un espessor de 37,5 cm format per un 

aïllament tèrmic exterior (SATE), amb plaques de suro 100 % natural de 6 cm, 

bloc de gero ceràmic de 13,5, càmera d’aire de 3 cm, bloc de gero ceràmic de 

13,5 cm i revestiment interior de guix d’alta duresa de 1,5 cm.  

  

- Tipus 2 (planta primera): tancament amb un espessor de 49,5 cm format per 

un aïllament tèrmic exterior (SATE), amb plaques de suro 100 % natural de 6 

cm, bloc de gero ceràmic de 13,5, càmera d’aire de 3 cm, bloc de gero ceràmic 

de 13,5 cm, aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 5cm, encadellat ceràmic 
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de 7cm i revestiment interior de guix d’alta duresa de 1,5 cm.   

       

- Tipus 3 (planta baixa + planta primera): tancament amb un espessor de 34 cm 

format per un aïllament tèrmic exterior (SATE), amb plaques de suro 100 % 

natural de 6 cm, bloc de gero ceràmic de 13.5, aïllament tèrmic de poliuretà 

projectat de 6 cm, encadellat ceràmic de 7cm i revestiment interior de guix 

d’alta duresa de 1,5 cm. 

 

- Tipus 4 (planta baixa): tancament amb un espessor de 35 cm format per un 

aïllament tèrmic exterior (SATE), amb plaques de suro 100 % natural de 6 cm, 

encadellat ceràmic de 4 cm, càmera d’aire de 10 cm, bloc de gero ceràmic de 

13.5 cm i revestiment interior de guix d’alta duresa de 1,5 cm. 

 

- Tipus 4 (planta primera): tancament amb un espessor de 48 cm format per un 

aïllament tèrmic exterior (SATE), amb plaques de suro 100 % natural de 6 cm, 

encadellat ceràmic de 4 cm, càmera d’aire de 10 cm, bloc de gero ceràmic de 

13.5 cm, aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 6 cm, encadellat ceràmic de 

7cm i revestiment interior de guix d’alta duresa de 1,5 cm. 

 

MD 4.9. COBERTES 

 

L’edifici compta amb una coberta inclinada a dos aigües, formada per unes 

encavallades de formigó pretesat, per damunt es recolzen les semi-biguetes de 

formigó pretesat que es conservaran. Per la part superior de les semi-biguetes, es 

procedirà a cobrir amb tauler ceràmic de 75x30x4 cm, amb una capa superior de 

compressió de morter de ciment de 3cm, protegida amb una làmina auto-adhesiva de 

betum elastòmer. Per damunt, es col·loca un panell rígid de poliestirè extorsionat, XPS 

de 8 cm.  

Finalment es col·locaran unes teules ceràmica amb un acabat rústic, amb dimensions 

de 50x21x16 cm, subjectades per morter de ciment.  

  

MD.4.10. PAVIMENTS 

 

- Paviment Tipus P-1:  

Paviment de gres, ús intensiu i industrial, dimensions de 24,4x24,4x1 col·locació 

de junta de construcció de 2mm. Rebut sobre capa de morter de ciment.  

 

Projectat en cuina.   
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- Paviment Tipus P-2:  

Terratzo interior model “CANTÀBRIC 4524”, tamany del gra de la capa vista 

igual o menor a 6mm, color gris, ús intensiu i amb dimensions de 40x40x3,3 cm. 

Rebut sobre capa de morter de ciment.  

 

Projectat en espais d’activitats, banys secs, menjador, dependències.  

 

- Paviment Tipus P-3:  

Paviment interior, model “antracita”, color gris, ús intensiu, amb dimensions de 

40x40x4cm. 

 

Projectat en banys humits.  

 

MD.4.11. FALS SOSTRES 

 

- Fals sostre Tipus T-1: 

Fals sostre registrable amb placa fono absorbent de guix laminat amb 

perforacions, 600 x 600 mm de 10 mm sostinguda en estructura de xapa d’acer 

galvanitzat a base de perfils continus en forma de U amb 47 mm d’amplada i 

amb una separació de 600 mm entre ells, suspès del forjat amb barilla roscada 

de 6mm.  

 

Projectat en menjador i passadís.   

 

- Fals sostre Tipus T-2:                          

Fals sostre continu format per placa de guix laminat amb cartró a doble cara de 

12,5 mm de gruix,  format per una estructura de perfiles de xapa d’acer 

galvanitzat a base de perfils continus en forma de U, de 47 mm d’amplada i 

separats 500 mm.  

Projectat en habitacions. 

 

- Fals sostre Tipus T-3:                            

Fals sostre continu format per placa de guix laminat amb cartró a doble cara de 

18 mm,  format per una estructura de perfiles de xapa d’acer galvanitzat a base 

de perfils continus en forma de U, de 47 mm d’amplada i separats 500 mm. 

Projectat en banys. 
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- Fals sostre Tipus T-4: 

Fals sostre continu format per placa de guix laminat amb cartró a doble cara de 

15 mm i reforçada amb fibra de vidre per dotar-la d’altes prestacions front el 

foc. Format per una estructura de perfiles de xapa d’acer galvanitzat a base de 

perfils continus en forma de U, de 47 mm d’amplada i separats 500 mm. 

 

Projectat en cuina. 

 

MD.4.12. ELEMENTS D’ACABATS 

 

- Revestiments ceràmics 

En els paraments verticals de les zones humides, banys i cuines s’aplicarà 

prèviament un arrebossat i reglejat de 20 mm d’espessor amb morter de 

ciment amb una dosificació de 1:2:6. Per a un posterior, enrajolat del 

revestiment amb rajoles TIPUS, rebuda amb morter de ciment adhesiu 1:6. 

 

- Revestiments verticals 

Els revestiments verticals generals serà d’enguixat a bona vista.  Les cantonades 

i d’altres remats s’elaboraran amb cantoneres de xapa galvanitzada.  

 

- Pintura 

Pintura plàstica en sostres i parets, es realitzarà una primera imprimació amb 

plàstic diluït i una segona capa amb acabat de pintura de primera qualitat.  

 

MD.4.13. SISTEMA D’INSTAL·LACIONS 

 

M.D.4.13.1. Subministrament d’aigua 
 El disseny i dimensionat de la instal·lació s’ha basat aplicant el DB HS 4.  

MD.4.13.2. Sanejament 

La xarxa de sanejament serà separativa, separant per una banda la xarxa 

d’aigües pluvials i la xarxa d’aigües residuals.  

Les aigües pluvials seran reutilitzades per a l’emplenat de les cisternes dels WC i 

pels regs del camp. S’emmagatzemarà en un dipòsit d’aigua en format cilíndric 

horitzontal enterrat.  

La xarxa disposarà de tancaments hidràulics, amb unes pendents que facilitin 

l’evacuació dels residus. Aquesta xarxa comptarà amb un sistema primari de 

ventilació i els diàmetres seran els apropiats per als caudals calculats. La xarxa 

serà registrable per al seu manteniment i reparació. 
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El disseny i dimensionat de la instal·lació de sanejament s’ha basat aplicant 

l’apartat del document bàsic de salubritat CTE DB HS 5.  

 

 Descripció i característiques 

La xarxa de petita evacuació i els baixants interiors, es realitzaran amb tubs de 

 PVC.  

Es construiran arquetes registrables en l’exterior de l’edifici, construïdes in-situ 

amb gero ceràmic en dimensions variables segons el diàmetre de sortida de 

l’arqueta i tancada en la part superior amb marc i tapa de fundició.  

En els canvis de direcció i de connexió es construiran arquetes de gero ceràmic.  

En l’exterior de l’edifici projectat, es col·locarà una arqueta prefabricada, on 

arribaran totes les aigües residuals com a punt de connexió, i aquestes seran 

transportades amb un col·lector enterrat amb tub de PVC SN4, amb unions en 

copa llisa pegada fins arribar a un pou sèptic.  

 

MD.4.13.3. Climatització  

L’instal·lació de climatització es preveu amb fan-coils situats en els fals sostre 

dels passadís generals.  

La impulsió de l’aire es realitzarà mitjançant conductes de fibra de vidre, 

mentre que el retorn es farà per plenum.   

 

MD.4.13.4. Instal·lació elèctrica  
 
En totes les instal·lacions, s’inclourà l’instal·lació de llumineres encastades al 

fals sostre, seran de tipus LED.  

Tots els mecanismes elèctrics seran de la marca NIESSEN.  

 

MD.4.13.5. Aigua calenta sanitària  

L’edifici disposarà d’un circuit d’aigua calenta sanitària (ACS) alimentat per 

panells d’energia solar tèrmica i recolzats amb caldera especifica.   

L’instal·lació estarà aïllada mitjançant espuma elastomèrica amb espessor 

normalitzat.  

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

47 
 

Es disposarà d’aigua calenta sanitària (ACS) en: 

 Cuina 

 Rentamans d’espais d’infermeria 

 Rentamans d’espai monitors 

 Rentamans en banys d’ús per allotjament 

 Dutxes d’ús per allotjament 

 Dutxes d’espai monitors 

 

MD.4.13.6. Telecomunicacions       
  

Tots els dormitoris, salons-menjador i cuines, portaran tomes de televisió, 

internet i fibra òptica.  

  

MD.4.13.7. Ascensor  

L’ascensor que donarà accés a la planta primera, disposarà d’unes portes 

automàtiques d’acer inoxidable i estarà dotada d’un sistema d’alarma.  

 

MD.4.14. FUSTERIA 

 

 MD.4.14.1. Passamà 

- Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, 

acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat 

mecànicament, col·locat un passamà a una altura entre 0,90 i 1,10 m i 

un segon passamà a una altura entre 0,65 i 0,75 cm, es prolongarà 30 

cm en els extrems, almenys en un lateral de les escales. 

 

MD.4.14.2. Finestres 

- Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada 

sobre bastiment de base, adaptada al buit de l’obra, amb una fulla 

batent d’una profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en 

fulla, disposa d’un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  

 

- Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada 

sobre bastiment de base, adaptada al buit de l’obra, amb dues fulles 

oscil·lobatents d’una fulla de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en 

fulla, disposa d’un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  
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 MD.4.14.3 Portes exteriors 

 

- Porta d’acer en perfils laminats d’una fulla batent, amb bastidor de L de 

50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau. 

 

Es dotarà d’instal·lació de vídeo-porter de comunicació de la sala de 

descans dels monitors amb el portal. 

 

 

MD.4.14.4 Portes interiors 

- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dos fulles batents, per a llum de 

160x210 cm, amb finestreta. Acabat de color blanc.     

  

- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 

90x210 cm, amb finestreta. Acabat de color blanc.  

 

- Porta interior amb fulla batent, casa comercial ´´Soleco´´, de 35 mm de 

gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària,  laminada amb canto de PVC, 

de cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic lacat ral al 

forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada. 

 

- Porta interior amb dos fulles batents, casa comercial ´´Soleco´´, de 40 

mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària cada una, laminada amb 

canto de PVC, de cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic 

lacat ral al forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada. 

 

- Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 

cm, de cares llises, acabat superficial laminat de color taronja, ferratges 

de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, 

fixada a les guies de la caixa encastada. 

 

MD.4.15. EQUIPAMENTS 

 

 MD.4.15.1. Banys 

- Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 344397000 

de la sèrie VICTORIA de ROCA SANITARIO , amb seient i tapa, de color 

blanc. 
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- Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada ref. N377000005 + 

ref. N377000004 de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color 

blanc.           

           

- Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref. N364766931 

de la sèrie Line de NOKEN , senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc.  

 

- Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900 mm, de color suau. 

 

- Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc. 

 

- Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat ref. 359093005 de 

la sèrie Urinaris de ROCA SANITARIO , alimentació integrada, de color 

blanc. 

 

 MD.4.15.2. Cuina 

- Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de 

llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada 

a un taulell de cuina. 

 

- Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 

80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, 

encastada a un taulell de cuina. 

 

- Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó daurat 

preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´. 

 

MD.4.15.3. Bugaderia   

- Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de 

llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, 

incorporades, amb entrada de 1/2´´. 

 

- Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de 

capacitat útil de 35 a 50 l, color blanc, preu alt, col·locat amb suports de 

peu. 
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MD.5 MEMÒRIA DE MATERIALS 
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PAVIMENTS   

 

 
 

 
 
 
MODEL: CANTÀBRIC 4524 
Dimensions: 40x40x3.3  
Fabricant: Prefabricats Pujol  
 

 

 
 
MODEL: Indubeige R10 
Dimensions: 24,4x24,4x1  
Fabricant: Rosa Gres 
Classe: 3 
Zona: cuina 
 

 

 

 
 
MODEL: Antracita 
Dimensions: 60 x 60 
Fabricant: Bauhaus 
Classe: 2 
Zona: banys amb dutxes 
 

REVESTIMENTS 

 

 
 

 
 
 
MODEL: Blanco Ref. 244G1 
Dimensions: 24,4x49,4x0,8  
Fabricant: Rosa Gres 
Zona: cuina 
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MODEL: Blanco Ref.82222337 
Dimensions: 30 x 90 
Fabricant: Artens 
Zona: banys  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PANELL FENOLITIC  
MODEL: ROJO C062 NCS: S 1080 Y90R 
Dimensions: 2800x1854x12 mm 
Fabricant: Fenoltec 
Zona: dependències de bany (dones) 
 
 

 

 

 
PANELL FENOLITIC  
MODEL: AZUL B001 NCS: S 2065-R90B 
Dimensions: 2800x1854x12 mm 
Fabricant: Fenoltec 
Zona: dependències de bany (homes) 
 
 

FALS SOSTRE 

 

 

 
 
MODEL: GYPTONE ACTIV’AIR REG QUATTRO 50 
Dimensions: 600x600x10 mm 
Fabricant: Placo 
Zona: menjador i passadís 
 

 

 
 

 
MODEL: 4PRO 13 1200 
Dimensions: 2000x1200x12.5 mm 
Fabricant: Placo 
Zona: revestiments i fals sostre (habitacions, sala 
d’activitats, sales d’infermeria) 
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MODEL: PLACO PPF 15 1200 
Dimensions: 2500x1200x15 mm 
Fabricant: Placo 
Zona: Fals sostre (cuina) 
 
 

 

 

 
MODEL: PLACO PPM 18 1200 
Dimensions: 2500x1200x18 mm 
Fabricant: Placo 
Zona: fals sostre i revestiments (banys) 
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MJ.6 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
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M.J.6. COMPLIMENT DEL CTE 

El codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Real Decret 314/2066, és el marc normatiu en 

el que es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, 

incloses les instal·lacions, per a poder satisfer els requisits bàsics de seguretat i 

habitabilitat.  

D’acord amb l’article 2 de Codi Tècnic de l’Edificació, apartat I, aprovat pel Real Decret 

314/2006, l’àmbit d’aplicació inclou obres de rehabilitació.  

A continuació, es mostra un quadre resum del compliment del CTE, en els diversos 

capítols:  

Document bàsic Capítol Aplicació en el 
projecte 

 
 
DB-SE Seguretat 
Estructural 

DB-SE Seguretat estructural ✔ 

DB-SE accions en l’edificació  X 

DB-SE Acer X 

DB-SE Ciments X 

DB-SE Fàbriques X 

DB-SE Fusta X 

 
 
 
DB-SI Seguretat en cas 
d’incendi 

DB-SI Propagació Interior ✔ 
DB-SI Propagació exterior ✔ 
DB-SI Evacuació d’ocupants ✔ 
DB-SI Instal·lacions de Protecció 
contra Incendis 

✔ 

DB-SI Intervenció de bombers ✔ 
DB-SI Resistència al foc de 
l’estructura 

✔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
DB-SUA Seguretat 
d’utilització i accessibilitat 

DB-SUA Seguretat front el risc de 
caiguda 

✔ 

DB-SUA Seguretat front al risc 
d’impacte o atrapament 

✔ 

DB-SUA Seguretat front al risc 
d’aprisionament  

✔ 

DB-SUA Seguretat front al risc causat 
per il·luminació inadequada 

✔ 

DB-SUA Seguretat front al risc causat 
per situacions d’alta ocupació 

X 

DB-SUA Seguretat front al risc 
d’ofegament 

X 

DB-SUA Seguretat front al risc causat 
per vehicles en moviment 

X 

DB-SUA Seguretat front al risc causat 
per l’acció del llamp 

✔ 

DB-SUA Accessibilitat ✔ 
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DB-HS Salubritat 

DB-HS Protecció front a la humitat ✔ 
DB-HS Recollida i evacuació de 
residus 

X 

DB-HS Qualitat de l’aire interior X 

DB-HS Subministre d’aigua ✔ 
DB-HS Evacuació d’aigua ✔ 

DB-HS Protecció front a l’exposició al 
radó 

✔ 

DB-HR Protecció front el 
soroll 

DB-HR Protecció front el soroll ✔ 

 
 
 
 
 
 
 
DB-HE estalvi d’energia  

DB-HE Limitació del consum 
energètic 

✔ 

DB-HE Condicions per al control de 
la demanda energètica 

✔ 

DB-HE Condicions de les 
instal·lacions tèrmiques 

✔ 

DB-HE Condicions de les 
instal·lacions d’il·luminació  

X 

DB-HE Contribució mínima d’energia 
renovable per cobrir la demanda 
d’aigua calenta sanitària  

 

✔ 

DB-HE Generació mínima d’energia 
elèctrica 

X 

 

M.J.6.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE) 

 

Aquest document estableix els procediments i regles que permeten complir les 

exigències bàsiques de seguretat estructural.  

Exigències bàsiques  

L’objecte del requisit bàsic de la seguretat estructural, consisteix en assegurar que 

l’edifici tingui un comportament estructural adequat front a les accions i influencies 

previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. 

Per a satisfer l’objectiu, l’edifici es projectarà, fabricarà, construirà i mantindrà de 

forma que compleixi amb una fiabilitat adequada a les exigències bàsiques.  

Àmbit d’aplicació  

En les intervencions en edificacions existents, el projectista tindrà que indicar en la 

documentació del projecte si la intervenció, inclou o no actuacions en l’estructura 

preexistent.  
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Aplicació en el projecte 

Durant l’execució del projecte, es realitzarà una intervenció d’enderroc parcial del 

forjat, per a poder ubicar-hi dos escales i un ascensor.  

Aquesta intervenció no afectarà estructuralment al forjat existent, ja que al tractar-se 

d’un forjat unidireccional, únicament es realitzarà la retirada de les biguetes de 

formigó pretesat que es troben recolzades sobre una jàssera prefabricada en cada 

extrem de les biguetes, i per tant no afectarà cap més zona del forjat.  

Durant l’execució de la llosa de formigó de l’escala amb un cantell de 18 cm, aquesta 

treballarà de forma independent respecte de l’estructura existent, donat que les 

carregues de la llosa de l’escala es derivaran cap a un mur estructural de gero ceràmic. 

El càlcul de les escales es troben en el annex de càlcul de lloses d’escales.  

 

M.J.6.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (SI) 

 

Aquest document bàsic té com objecte establir procediments i regles que permetin 

complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. 

Exigències bàsiques 

El objectiu del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi, consisteix en reduir a límits 

acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici sofreixin danys derivats d’un incendi 

d’origen accidental, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 

construcció, ús i manteniment. 

Per a satisfer l’objectiu, l’edifici es projectarà, construirà, mantindrà i utilitzarà de 

forma que en cas d’incendi, es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en 

apartats tractats.  

 

Àmbit d’aplicació 

L’aplicació del document bàsic va referencia a les obres d’edificació.   

 

 M.J.6.2.1 Propagació interior (SI 1) 

SI. Secció 1.1 Compartimentació en sectors d’incendi 
 

L’edifici tractat es tindrà que compartimentar en sectors d’incendi, en funció de 

les condicions de compartimentació i en funció de la resistència al foc de les 

parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi. 
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A efectes del còmput de la superfície d’un sector d’incendi, es considera que els 

locals de risc especial, escales i passadís protegits, els vestíbuls d’independència 

i les escales compartimentades com a sectors d’incendis, continguts en aquest 

sector, no formin part del mateix. 

Sectors d’incendi 
Sector Sup. Construïda 

(m2) 
 
 

Ús previst 

Resistència al foc de l’element 
compartimentat 

Norma Projecte Parets i sostres Portes 

Norma Projecte Norma Projecte 

1 - 68,08 Cuina 
industrial  

EI 180 EI 180 EI2 30-
C5 

2 x EI2 

45-C5 

2 2500 959,81 Residencial 
públic 

EI 60 EI60 EI2 30-
C5 

EI2 30-
C5 

 

SI. Secció 1.2 Locals i zones de risc especial 
  

Donat que la cuina es considerà com un local de risc especial, classificant-la 

conforme els graus de risc baix, mitja i alt, serà necessari determinar i calcular 

la potència instal·lada per a aparells que es destinaran per a la preparació 

d’aliments i susceptibles d’ignició:  

APARELLS  POTÈNCIA INSTAL·LADA 

2 Encimeres de gas 115.6 kw 

Paella basculant (10l) 24.5 kw* 

Planxa  12.8 Kw 

Forn mixt 56 Kw 

TOTAL 104.45 kw 
 

* Per a la determinació de la potència instal·lada només es consideraran els aparells directament destinats a la 

preparació d’aliments i susceptibles de provocar ignició. Les fregidores i les paelles basculants es computaran amb 1kw 

per cada litre de capacitat, independent de la potencia que tinguin. 

Seguint els criteris marcats pel CTE DB SI 1.propagació interior, taula 2.1 

“classificació dels locals i zones de risc especial integrat en edificis” serà 

considerat un local de risc alt, donat que la potència instal·lada és superior a 50 

Kw. 

Els sistemes d’extracció de fums de les cuines es realitzarà conforme a 

l’establert en el DB SI, tindran que complir amb les següents condicions: 

 Les campanes estaran separades almenys 50 cm de qualsevol material 

que no sigui A1. 

 

 Els conductes tenen que ser independents de tota altra extracció o 

ventilació, i exclusius per a cada cuina. Tenen que disposar de registres 
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per a la inspecció i neteja en els canvis de direcció amb angles superiors 

al 30 º i cada 3 m com a màxim en trams horitzontals. Els conductes que 

discorrin per l’interior de l’edifici, així com els que discorren per façanes 

a menys de 1,50 m de distància de zones que no siguin almenys EI30. 

 

 Els filtres tindran que estar separats dels focus de calor més de 1,20 m si 

son de tipus parrilla i gas, o més de 0,50m si són d’altres tipus. Tenen 

que ser fàcilment accessibles i desmuntables per a la seva neteja, tenen 

que tenir una inclinació superior a 45 º i disposar d’una bandeja de 

recollida de grasses que condueixin aquestes fins un recipient tancat 

amb una capacitat de 3 litres. 

 

 Els ventiladors compliran les especificacions de la norma UNE-EN 12101-

3: 2016 “especificacions per airejadors extractors de fums i calor 

mecànics”, i disposaran d’una classificació F400 90. 

Condicions de zona de risc especial integrada en l’edifici 

Característiques Risc alt 

Resistència al foc de l’estructura portant R 180 

Resistència al foc de les parets i sostres que 
separin la zona de la resta de l’edifici 

EI 180 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici 2 x EI2 45-C5 

Màxim recorregut fins alguna sortida del local ≤ 25 m 
  

SI. Secció 1.3 Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través de 
compartimentació d’incendis  

  

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables tindran que tenir 

continuïtat en els espais ocults (fals sostre), excepte quan aquests estiguin 

compartimentats respecte dels primers amb la mateixa resistència al foc. 

La resistència al foc requerida en els elements de compartimentació, es 

mantindrà en els punts en que els elements són travessats per elements de les 

instal·lacions (cables, canonades, conductes de ventilació), excloses les 

penetracions amb seccions de pas que no excedeixen de 50 cm2. 
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SI. Secció 1.4 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de 
mobiliari 

  

Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc.  

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions 

elèctriques (cables, tubs, armaris), queden regulats en el Reglament 

Electrotècnic de Baixa tensió. 

Reacció al foc dels elements constructius 

Situació de l’element Revestiments 

Sostres i parets Sòls  

Espais ocults no estancs (fals 
sostre) 

B-s3,d0 BFL – s2 

 

 M.J.6.2.2 Propagació exterior (SI 2) 

 

SI. Secció 2.1 Mitjaneres i façanes 

  

Els elements verticals amb l’edifici de l’explotació ramadera annexa serà 

almenys EI 120. 

Façana a 90º 

 

 
Per tal de limitar el risc de propagació 
exterior horitzontal de l’incendi a 
través de la façana entre dos sectors 
d’incendi i altres zones, els punts de la 
façana que no siguin almenys EI 60, 
tindran que estar separades almenys 2 
m, en un angle de 90º. 

Trobament forjat - façana 

 

 
Per tal de limitar el risc de propagació 
vertical de l’incendi per la façana entre 
una zona de risc alt i per altres zones 
més altes de l’edifici, serà necessari una 
EI 60 en una franja de 1 m d’altura. 
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La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de la façana que ocupin 

més del 10 % de la superfície, tindran que complir la classe D-s3,d0 per a 

façanes amb una altura inferior a 10 m. 

Els sistemes d’aïllament situats a l’interior de la càmera d’aire hauran de tenir 

una reacció al foc de D-s3,d0, per façanes amb altura inferior a 10 m.  

Donat que la façana de l’edifici tractat es accessible al públic des de la rasant 

exterior, la classe de reacció al foc incrementarà la reacció tant als sistemes 

constructius com d’aquells situats en l’interior de la càmera d’aire, 

incrementant-se a B-s3,d0, fins a 3,5 m d’altura. 

 

SI. Secció 2.2 Cobertes 
 

Per tal de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta a 

l’edifici annex, aquest tindrà una resistència al foc REI 60, com a mínim en una 

franja de 0’50 m d’amplada, mesurada des de l’edifici annex i 1m d’amplada en 

el trobament amb la coberta al llarg de tot l’element compartit del sector 

d’incendis.  

Trobament coberta-façana  

 

 
Donat que l’edifici tractat es troba en 
contacte amb un edifici annex, tindrà 
que tenir una resistència al foc de com 
a mínim EI60.  
Donat que la distància és de 0 m, en 
projecció vertical haurà de tenir com a 
mínim 5 m. 

 

L’acabat exterior de la zona de la coberta situada a menys de 5 m de distància 

de la projecció vertical, tindrà que tenir una classe de reacció al foc de BROOF (t1). 
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 M.J.6.2.3 Evacuació d’ocupants (SI 3) 

 

SI. Secció 3.1 Compatibilitat dels elements d’evacuació 
 

Els elements d’evacuació en l’edifici, no té que complir cap condició especial de 

les definides en l’apartat 1, DB SI 3), al no estar previst cap establiment d’ús 

comercial, de pública concurrència, d’ús docent, hospitalari, residencial públic o 

administratiu amb una superfície construïda major de 1500 m2. 

L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per a que els ocupants 

puguin abandonar-lo en condicions de seguretat.   

 

SI. Secció 3.2 Càlcul de l’ocupació  
A efectes de determinar la densitat d’ocupació, s’ha observat la taula 2.1 del 

CTE DB SI, en el qual s’ha de tenir en compte el caràcter simultani de les 

diferents zones de l’edifici, considerant el règim d’activitat i l’ús previst del 

mateix.  

PLANTA BAIXA 

 
 

ZONA  

 
 
ÚS PREVIST 

DENSITAT 
D’OCUPACIÓ                   

m2 sup. 
Útil/persona 

DENSITAT 
D’OCUPACIÓ                   
m2/persona 

OCUPACIÓ  
Nº persones 

Vestíbul general  Vestíbul  59.12  2 29.56 

Aula d’activitats 1  Docent  41.82 1.5 27.88 

Aula d’activitats 2 Docent  32.86 1.5 21.90 

Infermeria 1  Hospitalari 11.60 15 0.77 

Infermeria 2  Hospitalari 9.82 15 0.65 

Bany infermeria 1 Bany  2.31 2 1.15 

Bany infermeria 2 Bany  2.42 2 1.21 

Bany homes  Bany  14.48 2 7.24 

Bany dones  Bany  13.06 2 6.53 

Bany minusvàlids  Bany  5.42 2 2.71 

Menjador  Zona 
públic 
sentat 

134.11 1.5  89.40 

Cuina  Cuina  68.08 10 6.80 

Vestíbul d’entrada Residencia
l públic 

27.31 2 13.65 

Vestíbul d’ús 
restringit  

Vestíbul  11.40 2 5.7 

Vestidor servei  Vestíbul  11.57  2 5.78 

Bany servei  Bany   6.44 2 3.22 
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Zona de material de 
neteja 

Local 
neteja  

 
3.79 

- - 

Bugaderia  Local 
neteja 

17.05 - - 

Sala d’instal·lacions Sala 
màquines  

35.20 - - 

 TOTAL 
OCUPACIÓ 
PERSONES 

 
224.15 

 

 PLANTA PRIMERA 

 
ZONA  

ÚS PREVIST DENSITAT 
D’OCUPACIÓ                   
m2 sup. útil 

DENSITAT 
D’OCUPACIÓ                   
m2/persona 

OCUPACIÓ 
REAL (*)  

OCUPACIÓ  
Nº 

persones 

Bany 
monitors 

Bany   10.52 2 - 5.26 

Habitació 
monitors 1 

Residencial 
públic 

15.53 20 2 2 

Habitació 
monitors 2 

Residencial 
públic 

14.83 20 2 2 

Habitació 
monitors 3 

Residencial 
públic 

13.56 20 2 2 

Magatzem  Magatzem 4.27 40 - 0.10 

Vestíbul 
privat 

Residencial 
públic 

14.01 2 - 7.01 

Vestíbul 
general 

Residencial 
públic 

95.22 2 - 47.61 

Aula 
d’activitats 

Docent  51.37 1.5  - 34.24 

Habitació 1  Residencial 
públic 

20.11 20 6 6 

Habitació 2  Residencial 
públic 

15.71 20 4 4 

Habitació 3 Residencial 
públic 

20.62 20 6 6 

Habitació 4 Residencial 
públic 

15.74 20 4 4 

Habitació 5 Residencial 
públic 

24.33 20 6 6 

Habitació 6 Residencial 
públic 

34.11 20 12 12 

Habitació 7  Residencial 
públic 

20.05 20 6 6 
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Habitació 8  Residencial 
públic 

16.31 20 4 4 

Habitació 9  Residencial 
públic 

15.74 20 4 4 

Habitació 
10  

Residencial 
públic 

15.74 20 4 4 

Bany 
minusvàlids 

Bany  9.09 2 - 4.54 

Bany dones Bany  37.59 2 - 18.79 

Bany 
homes  

Bany  40.73 2 - 20.36 

 TOTAL OCUPACIÓ 
PERSONES 

199.91 

 

* En ús residencial públic amb densitat d’ocupació s’estableix amb una persona 

per cada 20 m2 en zones d’allotjament, en el disseny del projecte es permet una 

ocupació màxima en les habitacions de 4 m2/llitera (calculat segons el decret 

16/2014, d’11 de febrer, d’aprovació del Reglament del registre d’instal·lacions 

destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament 

d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves). 

 

SI. Secció 3.3 Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

  

A efectes de determinar el nombre de sortides necessàries i la longitud màxima 

dels recorreguts d’evacuació, s’ha tingut en compte el caràcter simultani o 

alternatiu de les diferents zones de l’edifici, segons el tipus d’activitat i ús 

previst del mateix, d’acord al DB SI3, 2.2. 

Sortida Planta Recorregut 
d’evacuació 

(m) 

Capacitat 
màxima  (nº 

persones) 

Ocupació Zona 

 
 
 
 
 
 

SORTIDA 
1 

  
 
 
 
 
 
Primera 

29.40  
 
 
 
 
 

100 

20.36 Bany homes 

29.25 18.79 Bany dones 

25.90 4.54 Bany 
minusvàlids  

34.5 6 Habitació 3  

30.70 4 Habitació 4  

32.57 6 Habitació 5  

17.62 12 Habitació 6  

34.5 6 Habitació 7  

27.80 4 Habitació 8  

31.75 4 Habitació 9 
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15.81 4 Habitació 10 

31 33 Vestíbul 
general 

 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIDA 
2 

 
 
 
 
 
 

 
 

Primera 

31.30  
 
 
 
 
 
 
 
 

74.61 ≤ 100 

6 Habitació 1  

27.80 4 Habitació 2  

16.10 34.24 Aula 
d’activitats 

25.50 2 Habitació 
monitors 1 

25.90 2 Habitació 
monitors 2 

24.80 2 Habitació 
monitors 3 

23.77 5.26 Bany 
monitors 

20.30 0.1 Magatzem 

 
23 

 
7.01 

Vestíbul 
privat 

 
16.40  

12 Vestíbul 
general 

 
 
 
 
 

SORTIDA 
2 

 
 
 

 
 

Baixa  

12.10   
 
 
 
 
 
 

83.12 ≤ 100 

29.56  Vestíbul 
general 

19.20  27.88 Aula 
d’activitats 1 

16.70 21.90  Aula 
d’activitats 2  

22.90  0.77  Infermeria 1  

23.90  0.65  Infermeria 2 

24.50  1.15  Bany 
infermeria 1 

25.90 1.21  Bany 
infermeria 2 

9.50  - Bugaderia  

 
 
 

SORTIDA 
1 

 
 
 

Baixa 

4.30  
 
 
 

100 

13.65  Vestíbul 
d’entrada 

21.40  89.40  Menjador  

24.40 7.24  Bany homes 

22.80 6.53  Bany dones  

23.20 2.71  Bany 
minusvàlids 

 
 

SORTIDA 
3 

 
 

Baixa   

14.60  
 
 
 

21.5 ≤ 100 

6.80 Cuina 

4.30  5.7  Vestíbul d’ús 
restringit  

9.40 5.78  Vestidor 
servei  
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11.80 3.22 Bany servei  

 
6.10  

  
- 

Zona de 
material de 

neteja  
  

SI. Secció 3.4 Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
 

Tipus d’element Dimensionat  Projecte  

Portes i pas   
 

A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 

 
2 x 0,72  Sortida 1 

 Sortida 2 2 x 0,72 

 Sortida 3 0,80 

Escales no protegides per a 
evacuació descendent  

 
A ≥ P/160 

 
1,80 

 
 

SI. Secció 3.5 Protecció de les escales 
 

No serà necessària la protecció de les escales en evacuació en sentit 

descendent donat que el DB SI 5, estableix que per ús residencial públic, es 

considera escala no protegida quan es compleix planta baixa + planta 1. 

 

SI. Secció 3.6 Portes situades en recorreguts d’evacuació 
 

Portes en recorreguts d’evacuació   NORMA PROJECTE 

Les sortides i les previstes per a l’evacuació de més de 50 
persones, tindran portes abatibles amb eix de gir vertical i el 
seu tancament serà de fàcil i ràpid obertura des del sentit 
d’evacuació 

 

✔ 

El dispositiu d’obertura es realitzarà amb una barra horitzontal 
d’empenta conforme a la norma UNE EN 1125:2009 

✔ 

Obrirà en sentit de l’evacuació prevista per a més de 50 
ocupants en l’espai que es troba situada 

✔ 
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SI. Secció 3.7 Senyalització dels mitjans d’evacuació 

  

Senyals d’evacuació   NORMA PROJECTE 

Disposaran de ròtol “sortida” en les sortides del recinte, planta 
o edifici 

✔ 

Ròtol “sortida d’emergència” utilitzada exclusivament en 
sortides exclusivament d’emergències 

✔ 

Disposaran de senyals indicatius de direccions dels 
recorreguts, visibles des de l’origen d’evacuació des d’on no es 
perceben directament sortides 

 

✔ 

En els recorreguts alternatius que poden suscitar a error 
d’evacuació, es disposaran senyals de forma que s’indiqui 
l’alternativa correcta 

 

✔ 

Disposaran de ròtol “sense sortida” junt a les portes que no 
siguin sortides 

✔ 

Disposaran de forma coherent, el nombre d’ocupants que 
pretengui donar sortida 

✔ 

 

SI. Secció 3.8 Control del fum d’incendi 
 

No es preveu instal·lar cap sistema de control de fums d’incendi, ja que no 

existeix cap zona esmentada referent al projecte. 

  

SI. Secció 3.9 Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
  

Tota planta de sortida de l’edifici, disposarà d’algun itinerari des de tot origen 

d’evacuació situat en una zona accessible fins alguna sortida de l’edifici 

accessible. 

 

 M.J.6.2.4 Instal·lacions de protecció contra incendis (SI 4) 

 

SI. Secció 4.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
  

L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis. El 

disseny, l’execució, la posta en funcionament i el manteniment de les 

instal·lacions compliran l’establert en el Reglament d’instal·lacions de protecció 

d’incendis.  
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Dotació d’instal·lacions de 
protecció contra incendis 

Condicions 

Extintors portàtils  Un d’eficiència 21 A-113B, a 15 m de recorregut 
en cada planta, des de l’origen d’evacuació i en 
la zona de risc especial (cuina)  

Hidrant exterior Un hidrant per una superfície construïda 
màxima de 10000 m2.  

Instal·lació automàtica 
d’extinció  

La potència instal·lada en cuina excedeix de 50 
Kw. 

Boca d’incendi equipada La superfície construïda excedeix de 500 m2. 

Sistema de detecció 
d’incendis  

La superfície construïda excedeix de 1000 m2. 

 

SI. Secció 4.2 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra 
incendis 

 

La senyalització de les instal·lacions manual de protecció complirà l’establert en 

el vigent Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis. 

Aquests mitjans es senyalitzaran mitjançant senyals en la norma UNE-EN 

23033-1:  

 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no sigui de 

més de 10 m. 

 420 x 420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 

12 i 20 m. 

 594 x 594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 

20 i 30 m.  

  

M.J.6.2.5  Intervenció de bombers (SI 5)      

  

SI. Secció 5.1 Condicions d’aproximació i entorn 
  

Condicions d’aproximació i entorn  NORMA PROJECTE 

Vial amb una amplada mínima lliure  3,5 m ✔ 

Vial amb altura mínima lliure 4,5 m ✔ 

Capacitat portant del vial 20 Kn/m2 ✔ 
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SI. Secció 5.2 Accessibilitat per façana 

 

No es d’aplicació ja que fa referència a edificis amb una altura d’evacuació 

descendents major que 9 m.  
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 M.J.6.2.6  Resistència estructural a l’incendi (SI 6) 

 

L’elevada temperatura que es produeix a conseqüència d’un incendi en l’edifici 

afecta a la seva estructura de dos formes diferents, per una banda, els 

materials es veuen afectats per les seves propietats, modificant-se la seva 

capacitat mecànica. Per d’altra banda, apareixen accions indirectes com a 

conseqüència de les deformacions dels elements que donen lloc a tensions que 

es sumen a d’altres accions.  

Resistència al foc de l’estructura 

Sector o 
local de 
risc 
especial 

Ús de la 
zona  

Planta 
superior al 
forjat 
considerat 

Material estructural considerat Estabilitat al 
foc mínima 
dels 
elements 
estructurals 

Suports  Bigues  Forjats  

 
Sector 

d’incendis 
1 

 
Residencial 

públic 

 
Planta 

primera 

 
 
- 

 
Estructura 
de formigó 
prefabricat 

 
Estructura 
de formigó 
prefabricat 

 
 

R 60 

Sector 
d’incendis 

1  

 
Residencial 

públic 

 
 

Coberta  

 
 
- 

Estructura 
de formigó 
prefabricat 

Estructura 
de formigó 
prefabricat 

 
R 60 

Sector 
d’incendis 

2 

 
Cuina 

 
Planta 

primera 

 
- 

Estructura 
de formigó 
prefabricat 

Estructura 
de formigó 
prefabricat 

 
R 180 

 

M.J.6.3. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (SUA) 

 

Aquest document té per objecte establir els procediments i regles que permetin 

complir les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat.  

Exigències bàsiques 

L’objectiu del requisit bàsic consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els 

usuaris sofreixin danys immediats en el ús previst dels edificis, com a conseqüència de 

les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així com facilitar 

l’accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels mateixes a les 

persones amb discapacitat.  

Per a satisfer aquest objectiu, l’edifici es projectarà, construirà, mantindrà i utilitzarà 

de forma que compleixin els apartats tractats. 

Àmbit d’aplicació  

Serà d’aplicació en les obres d’edificació.  

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

71 
 

M.J.6.3.1 Seguretat front al risc de caigudes (SUA 1) 

 

En aquest apartat es vol donar compliment a les exigències del CTE DB-SUA, en 

referència a seguretat d’utilització i accessibilitat.  

SUA. Secció 1.1 Relliscades en el sol 
 

Amb la finalitat de limitar el risc de relliscada, els sols es classifiquen en funció 

de la seva localització i del valor de resistència a la relliscada Rd, seguint els 

criteris de la 1.2 classe exigible de l’apartat del DB-SUA 1. 

Acabat Situació Zona Classe 
exigida 

Classe en 
projecte 

Gres Planta baixa Cuina C3 C3 

Rajola ceràmica 
esmaltada 

 
Planta primera 

 
Banys humits 

 
C3 

 
C3 

 
Terratzo 

Planta baixa - 
planta primera 

Resta de 
dependències 

 
C1 

 
C1 

 
Terratzo 

Planta baixa - 
planta primera 

Escales entre 
planta baixa i 

primera 

 
C2 

 
C2 

 

SUA. Secció 1.2 Discontinuïtats en el paviment (excepte ús restringit) 
 

 NORMA PROJECTE 

Altura màxima de sobresalt que presentin les 
juntes 

≤ 4 mm ✔ 

Altura màxima d’elements sortints del nivell del 
paviment, puntuals i de petita dimensió  

≤ 12 mm ✔ 

Pendent màxima en desnivells de 5 cm  25 % en ≤ 5 
cm 

✔ 

Perforacions o forats en zones de circulació de 
persones  

Ø ≤ 15 mm ✔ 

Altura per delimitació de zones de circulació  ≥ 80 cm ✔ 
Nº mínim d’esglaons en zones de circulació  3  ✔ 
Nº d’esglaons en zones d’ús restringit, accessos i 
sortides dels edificis  

1 o 2 ✔ 
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SUA. Secció 1.3 Desnivells 

 

Protecció de desnivells  NORMA PROJECTE 

Altura mínima per a col·locació de baranes de 
protecció en desnivells, forats, obertures, 
balcons i finestres 
 

 
≥ 55 cm 

 

✔ 

 

Altura de barreres de protecció NORMA PROJECTE 

Altura de barana de protecció en diferencia de 
cota ≤ 6m  
 

 
≥ 90 cm 

 

✔ 

Resta de casos amb altura ≥ 6 m ≥ 1.10 m - 

Altura de barana on els forats d’escala amb 
amplada ≤ 40 cm 

≥ 90 cm ✔ 

 

Característiques constructives NORMA PROJECTE 

Altura compresa entre 30 cm i 50 cm, sobre el nivell del sol de 
l’escala no existeixen punts de recolzament, sobresortints 
horitzontals amb més de 5 cm.  
 

 

✔ 

Altura compresa entre 50 i 80 cm sobre el nivell del sol , no 
sobresortint que tinguin una superfície horitzontal de més de 
15 cm de fons 
 

 
_ 

En la barana no es presentaran obertures que 
puguin esser travessades (edificis públics) 
 

Ø ≥ 150 
mm 

 

✔ 

Distància màxima entre la línia d’inclinació i la 
part inferior de la barana 

≤ 5 cm ✔ 

 

Les escales projectades no presentaran risc de caiguda donat que es troba 

delimitat amb la paret, mentre que en l’escala de dos trams, el forat d’escala 

entre els dos trams, està proveïda d’una barana constituïda per passamà d’acer 

inoxidable amb xapa d’acer vertical en tota la seva longitud sense presentar 

obertures fins a una altura de 0’90 m.  

Es col·locarà un altra passamà a una altura d’entre 0’65 i 0’75 m, separat del 

parament de la paret 4 cm.  
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SUA. Secció 1.4 Escales i rampes 

  

Escales d’ús general NORMA PROJECTE 

Amplada de la petjada ≥ 28 cm ✔ 

Altura de contra-petjada ≤ 17,5 cm ✔ 
Esglaons mínims per a cada tram 3 ✔ 

Altura màxima de tram (en zona d’ús públic i 
sense alternativa d’ascensor) 

≤ 2,25 m ✔ 

Trams d’escala rectes  ✔ 

Amplada útil mínima (docent amb escolarització 
infantil o d’ensenyament primari) 

≥ 1,10 m ✔ 

L’amplada de l’escala estarà lliure d’obstacles ✔ 

Replà entre trams d’una escala amb la mateixa 
direcció 

Amplada i 
longitud ≥ 1 

m 

 

✔ 

En zona d’ús públic, la distància mínima d’entre la distància de 
la porta i l’esglaó més pròxim serà d’almenys 40 cm  

✔ 

Les escales amb zona d’ús públic disposaran 
d’una franja de paviment visual i tàctil en 
l’arrancada dels trams 

2.2 SUA 9  

✔ 

 

Passamans NORMA PROJECTE 

Disposarà de passamans a ambdós laterals, quan l’amplada 
lliure excedeixi de 1,20 m i les escales tinguin una altura 
superior a 55 cm  

 

✔ 
 

En zones d’ús públic, el passamans es prolongarà 30 cm en els 
extrems, almenys en un lateral  

✔ 

Esglaons mínims per a cada tram  3 ✔ 

Altura de passamà  Entre 90 i 
110 cm 

✔ 

Altura de passamà en centres d’escoles infantils 
i d’ensenyament primària  

Entre 65 i 
75 cm 

✔ 

Passamà ferm, separat del parament 40 cm, permetent el pas 
continu de la mà  

✔ 
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SUA. Secció 1.5 Neteja dels vidres exteriors 

 

Neteja des de l’interior NORMA PROJECTE 

Tota la superfície exterior de l’envidriament, es trobarà 
compresa en un radi de 0’85 m des d’un punt del borde de la 
zona practicable situat a una altura no major que 1300 mm. 

 

 

✔ 

 

M.J.6.3.2 Seguretat front al risc d’impacte o atrapament (SUA 2)  

  

SUA. Secció 2.1 Impacte 

 

Impacte amb elements fixes NORMA PROJECTE 

Altura lliure de pas en zones de circulació d’ús 
restringit  

 
≤ 2,10 m 

 

✔ 

Altura lliure en la resta de zones ≤ 2,00 m ✔ 

Altura lliure de pas en els ombralls de les portes ≤ 2,00 m ✔ 

Altura dels elements fixes que sobresurtin de les 
façanes i que estiguin situats sobre zones de 
circulació 

 
≤ 2,20 m 

 

✔ 

En zones de circulació, les parets no tindran 
elements sortints que no arrenquin del sol, que 
volen a més de 15 cm 

 
Entre 15 cm 

i 2,20 m 

 

✔ 

Es limitarà el risc d’impacte amb elements volats 
on l’altura sigui menor de 2 m, disposant 
d’elements fixes que restringeixin l’accés fins a 
ells i permetin la detecció per persones de 
discapacitat visual  

 
Elements 

fixes 

 
 

✔ 

 

Impacte amb elements practicables NORMA PROJECTE 

Amplada de l’escombrat de les fulles de les 
portes no tenen que envair l’amplada 
determinada en les condicions d’evacuació 
 

 
≤ 2,50 m 

 

✔ 

Les portes de vaivé disposaran d’un o variïs panels que 
permetin percebre l’aproximació de les persones entre 0,70 m 
i 1,50 m mínim  

 

✔ 
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Impacte amb elements fràgils NORMA PROJECTE 

 
En aquesta imatge, s’identifiquen les àrees de risc d’impacte. 
Les superfícies envidriades que no disposin d’una barrera de 
protecció conforma la SUA 1, tindran que satisfer les 
prestacions XYZ, determinada segons la UNE-EN- 12600:2003.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

Les parts vidriades de les portes i dels tancaments de dutxes i 
banyeres estaran constituïdes per elements laminats que 
resisteixen sense ruptures d’un impacte de nivell 3 
 

 

✔ 

 

SUA. Secció 2.2 Atrapament 
 

 NORMA PROJECTE 

Porta corredissa d’accionament manual 
(d=distància fins objecte fix més pròxim) 

d ≥ 20 cm ✔ 

Els elements d’obertura i tancaments automàtics disposaran 
de dispositius de protecció adequats al tipus d’accionament i 
compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

 

✔ 

 

M.J.6.3.3 Seguretat front al risc d’empresonament (SUA 3) 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar atrapats accidentalment en 

l’interior dels espais.  

Quan les portes tinguin un dispositiu de bloqueig des de l’interior i les persones 

puguin quedar atrapades, es col·locarà un dispositiu desbloqueig des de 

l’exterior de la porta.  
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M.J.6.3.4 Seguretat front al risc d’il·luminació inadequada (SUA 4) 

 

SUA. Secció 4.1 Enllumenat normal en zones de circulació 
 

 NORMA PROJECTE 

Cada zona interior té il·luminació mínima  100 lux ✔ 

Cada zona exterior té il·luminació mínima  20 lux ✔ 

Il·luminació en aparcaments interiors 50 lux - 

En zones d’ús de pública concurrència amb baix nivell 
d’il·luminació, es disposarà d’il·luminació d’abalisament en les 
rampes i cadascun dels esglaons de l’escala 

 

✔ 

 

SUA. Secció 4.2 Enllumenat d’emergència 
 

Dotació NORMA PROJECTE 

Comptarà amb enllumenat d’emergència en tot 
el recinte 

Ocupació ≥ 
100 

persones 

 

✔ 

Recorregut des de l’origen d’evacuació fins a l’espai exterior o 
zones de refugi 

✔ 

Aparcaments tancats o coberts, inclosos 
passadissos i escales 

Superfície ≥ 
100 m2 

 
- 

Locals que tinguin equips generals 
d’instal·lacions de protecció contra incendis i de 
risc especial 

 
DB-SI 1  

 

✔ 

Banys generals de planta en edifici d’ús públic ✔ 

Sala on s’ubiquen quadres de distribució o d’accionament de la 
instal·lació d’enllumenat 

 

✔ 

Senyals de seguretat ✔ 

Itineraris accessibles ✔ 

 

Posició i característiques de les lluminàries  NORMA PROJECTE 

Altura de posició de la llum H ≥ 2m ✔ 
Es disposarà il·luminació en:  

 Cada punt de sortida ✔ 

 Posicions en les que sigui necessari destacar un perill 
potencial 

✔ 
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 Escales (cada tram d’escala ha de rebre il·luminació 
directa) 

✔ 

 Canvi de nivell ✔ 

 Canvi de direcció i interseccions de passadís ✔ 

 

Característiques de la instal·lació NORMA PROJECTE 

L’instal·lació serà fixa, prevista d’energia pròpia i entra en 
funcionament al produir-se un fallo d’alimentació 

✔ 

L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha 
d’aconseguir un 50% del nivell d’il·luminació al cap de 5 seg. i 
el 100% al cap de 60 seg. 

 

✔ 

Condicions de servei que s’han de complir:  

 Il·luminació horitzontal al terra en l’eix 
central de les vies d’evacuació  

≥ 1 lux ✔ 

 Il·luminació horitzontal  en punts on hi 
hagi equips de protecció contra incendis 
d’utilització manual i quadres de 
distribució de la il·luminació  

 
≥ 5 lux 

 

✔ 

 Relació entre la il·luminació màxima i la 
mínima al llarg de la línia central de la via 
d’evacuació  

 
40:1 

 

✔ 

 Identificació de colors de seguretat de 
les senyals 

Ra ≥ 40 ✔ 

 

Il·luminació de les senyals de seguretat NORMA PROJECTE 

La luminància de qualsevol àrea de color de 
seguretat de la senyal 

 
2 cd/m2 

 

✔ 

Relació entre la luminància màxima a la mínima 
dintre del color de seguretat 

≤ 10:1 ✔ 

 

M.J.6.3.5 Seguretat front al risc causat per situacions d’alta ocupació (SUA 5) 

No es d’aplicació en el projecte redactat.  

 

M.J.6.3.6 Seguretat front al risc d’ofegament (SUA 6) 

No es d’aplicació en el projecte redactat.  
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M.J.6.3.7 Seguretat front al risc causat per vehicles en moviment (SUA 7) 

No es d’aplicació en el projecte redactat.  

 

M.J.6.3.8 Seguretat front al risc causat per l’acció d’un llamp (SUA 8) 

 

SUA. Secció 8.1 Procediment de verificació 
 

Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra raigs, quan la 

freqüència esperada d’impactes Ne sigui major que el risc admissible Na.  

 Càlcul de la freqüència esperada d’impactes: 

Ng: Nº impactes/any, km2 (Pla d’Urgell) 3 impactes /any, Km2 

Ae: superfície equivalent de 
l’edifici aïllat en m2 

1231.08 m2 

C1: coeficient relacionat 
amb l’entorn 

Edifici aïllat: 1 

Ne = 0,00369 impactes/any 

 

 Càlcul del risc admissible, Na: 

C2 : tipus de construcció Estructura de formigó i coberta de fusta 2,5 

C3 : contingut de l’edifici Altres continguts 1 

C4 : ús de l’edifici Ús de pública concurrència  3 

C5 : necessitat de 
continuïtat en les activitats 
desenvolupades en l’edifici 

Resta d’edificis 1 

Na =  0,00073  impactes/any 
 

 

SUA. Secció 8.2 Tipus d’instal·lació exigida 
  

L’eficàcia E requerida per a la instal·lació de protecció contra el llamp serà de 

0,80216.  

Donat que l’eficiència requerida es situa entre 0’80 ≤ E < 0’95, serà necessari 

instal·lar un sistema de protecció contra llamps amb un nivell de protecció 4.  
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M.6.3.9. Accessibilitat (SUA 9) 

L’edifici facilitarà l’accés a persones amb discapacitat, complint d’aquesta 

manera les condicions funcionals i de dotació elements accessibles.  

 

SUA. Secció 9.1 Condicions d’accessibilitat 
 

Disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui des de l’entrada principal a 

l’edifici i amb l’exterior en zones comunes exteriors (aparcament exterior, 

jardí). 

Donat que l’edifici disposa d’una planta superior amb una ocupació superior als 

200 m2 de superfície útil i també disposa d’una zona al públic amb més de 100 

m2 de superfície útil, serà necessari disposar d’un ascensor accessible, que 

tindrà unes dimensions mínimes de 1,00 x 1,25 m, que disposi d’una porta o 

amb dos portes enfrontades. 

L’edifici disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui, en cada planta, 

l’accés accessible a l’entrada principal, ascensor accessible amb les zones 

comunes.  

 

Allotjament accessibles 

Al tractar-se d’un edifici d’ús residencial públic, serà necessari disposar 

d’allotjament accessible. Donat que tenim entre 51 a 100 allotjaments, el 

nombre d’allotjaments accessibles serà de 2 allotjaments.  

 

Plaça d’aparcament 

És disposarà com a mínim d’una placa d’aparcament accessible per cada placa 

reservada per a usuaris de cadira de rodes.  

 

Serveis higiènics accessibles  

Per a cada 10 unitats d’inodors, es col·locarà un lavabo accessible, amb un ús 

compartit. 

En el vestuari, es disposarà d’una cabina de vestuari accessible, un lavabo 

accessible i una dutxa accessible per a cada 10 unitats. 
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SUA. Secció 9.2 Condicions i característiques de la informació i senyalització 
per a l’accessibilitat  

 

Es disposarà de senyalització dels elements accessibles en els següents 

elements: 

- Entrada a l’edifici accessible 

- Itineraris accessibles 

- Ascensors accessibles 

- Places d’aparcament accessibles 

- Serveis higiènics accessibles (dutxa accessible, cabina de vestuari 

accessible, lavabo accessible) 

- Serveis higiènics d’ús general 

La senyalització tindrà les característiques i dimensions del sistema 

internacional d’accessibilitat per a la mobilitat (SIA), que s’estableix en la norma 

UNE 41501:2002.  

Els serveis higiènics generals es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de 

sexe en alt relleu i contrast cromàtic, altura entre 0,80 i 1,20 m. 

Els ascensors accessibles es senyalitzaran mitjançant SIA, amb indicació en 

Braille i en alt relleu en una altura entre 0,80 i 1,20 m, del nombre de planta en 

el brancal dret en sentit sortida de la cabina.  

 

Itinerari accessible  NORMA PROJECTE 

 
Espai de 

gir 

Espai de gir, lliure d’obstacles en el 
vestíbul d’entrada, al fons dels 
passadissos de més de 10 m i front els 
ascensors accessibles 

 

Ø 1,50 m 
 

✔ 

Passadís Amplada mínima en passadissos i zona 
de pas  

≥ 1,20 m ✔ 

 
 
 
 
Portes 

Amplada lliure de pas mesurada en el 
marc i aportada per no més d’una fulla 

 
≥ 0,80 m 

 

✔ 

Mecanisme d’obertura i tancament situats entre 
0,80 i 1,20 m, de funcionament a pressió i 
maniobrables amb una sola mà, o són automàtics 

 

✔ 

Distància des del mecanisme d’obertura 
fins al trobament amb el lateral  

≥ 0,30 m  

✔ 

Força d’obertura de les portes de sortida  ≤ 25 N ✔ 

 No conté peces ni elements solts ✔ 
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Paviment Permet la circulació i arrastrament d’elements 
pesats  

✔ 

 

Servei higiènics accessibles  NORMA PROJECTE 

 
 
 
 

Lavabo 
accessible 

Comunicat amb un itinerari accessible ✔ 

Espai de gir, lliure d’obstacles  Ø 1,50 
m 

✔ 

Portes que compleixen les condicions 
d’itinerari accessible. Abatibles cap a 
l’exterior 

 

✔ 

Disposa de barres de recolzament, 
mecanismes i accessoris diferenciats 
cromàticament  

 

✔ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vestuari amb 
elements 

accessibles 

Comunicat amb un itinerari accessible ✔ 

 
 
 
 
Espai de 
circulació 

Espai de gir, lliure 
d’obstacles 

Ø 1,50 
m 

 

✔ 

Amplada mínima, en 
bateria de lavabos, 
dutxes 

 
≥ 1,20 m 

 

✔ 

En cabina de vestuari, lavabo i 
dutxa accessible amb porta 
abatible cap a l’exterior o 
corredissa 

 

✔ 

Lavabo 
accessible 

Compleix les condicions 
anteriors del lavabo accessible 

✔ 

 
 
Dutxes 
accessibles, 
vestuari 
accessible 

Dimensions de plaça 
d’usuari amb cadira 
de rodes  

 
0’80 x 
1,20 m 

 

✔ 

Si es espai tancat, 
espai de gir lliure 
d’obstacles  

 
Ø 1,50 

m 

 

✔ 

Disposa de barres de 
recolzament, mecanisme, 
accessoris i seients de 
recolzament diferenciats 
cromàticament  

 

 

✔ 

 

Les condicions de l’equipament dels lavabos accessibles i els vestuaris amb 

elements accessibles es defineixen en el SUA, annex A, termologia. 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

82 
 

M.J.6.4 SALUBRITAT (HS) 

 

Aquest document bàsic té per objecte establir regles i procediments que 

permetin complir les exigències bàsiques de salubritat.  

Les diferents seccions que composen aquest DB, suposen el compliment de 

l’exigència bàsica corresponent. La correcta aplicació, suposa satisfer el requisit 

bàsic d’higiene, salut i protecció del medi ambient.  

 

Exigència bàsica  

L’objectiu del requisit bàsic de salubritat “higiene, salut i protecció del medi 

ambient”, consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, en 

l’interior dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o 

malalties, així com el risc de que els edificis es deterioren i de que deterioren el 

medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les 

característiques del projecte, construcció, ús i manteniment.  

Per satisfer l’objectiu, l’edifici es projectarà, construirà, mantindrà i utilitzarà 

d’acord a les exigències bàsiques.  

 

Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació s’especifica en cadascuna de les seccions que componen el 

document bàsic. 

 

M.J.6.4.1 Protecció front humitats (HS 1)      

  

El present projecte, es troba situat al terme municipal de Castellnou de Seana, 

en un entorn de classe E0, en zona eòlica “C” amb grau d’exposició al vent “V2”, 

en zona pluviomètrica II, amb una intensitat pluviomètrica de 90 mm/h.  

Terreny 

 Grau d’impermeabilització 

El grau mínim d’impermeabilitat exigit en els sols front a la penetració de 

l’aigua, sobte en la taula 2.3, en funció de la presència d’aigua i del coeficient 

de permeabilitat del terreny.  

 Coeficient de permeabilitat del terreny: Ks ≤ 10-5 cm/s    
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 Condicions de solucions constructives 

- Presència d’aigua: baixa 

- Grau d’impermeabilització: 1  

- Tipus de sòl: placa 

- Tipus d’intervenció en el terreny: sense intervenció 

Grau de permeabilitat: C2 + C3 + D1 

C2 + C3 + D1 

C) Constitució del sòl  

C2 Quan el sòl es constitueixi un situ s’utilitzarà formigó hidròfug 
d’elevada compacitat 

C3 Té que realitzar-se una hidrofugació complementaria del sòl 
mitjançant l’aplicació d’un productor líquid colmatador de porus 
sobre la superfície acabada.  

D) Drenatge i evacuació  

D1 Es disposa d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny 
situat sota el sòl. En el cas d’utilitzar-se un emmacat com a capa 
drenant, es disposarà d’una capa de polietilè per damunt d’ella.  

 

A continuació, es mostren les condicions d’execució dels punts singulars que 

s’han de tenir en consideració, per a fer front a l’aparició d’humitats: 

Punts singulars  

 
 
 

 
 
 

Arrancada de la façana des de 
cimentació 

 
- Es col·locarà una barrera 

impermeable  fins a 15 cm per 
damunt del nivell del sòl, per 
evitar l’ascens d’aigua per 
capil·laritat. 
 

- Donat que la façana està 
constituïda per un material 
porós, per a protegir-la, es 
disposarà d’un sòcol de més 
d’un 30 % d’altura, amb un 
coeficient inferior al 3 %.  
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Trobament de la façana amb la 
fusteria  

 
- Es sellarà la junta entre el cèrcol 

i el mur amb un cordo que en el 
mur de forma que quedi 
encaixat entre dos bordes 
paral·lels.  

 

 
 
 

 

Trencaaigües 

 
- Es rematarà el llindar amb un 

trencaaigües per a evacuar a 
l’exterior l’aigua de la pluja que 
arriba a ell i eviti que arribi a la 
part de la façana inferior del 
mateix. 

- El trencaaigües disposarà d’un 
goteró en el dintell, separat de 
la façana exterior almenys 2 
cm. 

- El trencaaigües tindrà una 
pendent cap a l’exterior del 10º 
com a mínim, disposarà d’una 
barrera impermeable fixada al 
mur que es prolongui per la 
part de darrere i pels dos 
laterals, ha de tenir una 
pendent cap a l’exterior del 10º 
com a mínim.  

 

Façana  
 

Grau d’impermeabilització 

El grau mínim d’impermeabilització exigit en les façanes front a la penetració de 

les precipitacions, sobte en la taula 2.5, en funció de la zona pluviomètrica de 

promig i del grau d’exposició al vent del lloc on s’ubica l’edifici. 

- Classe de l’entorn en el que es troba l’edifici: E0 

- Zona pluviomètrica: II 

- Grau d’exposició al vent:  V2 

- Grau d’impermeabilització:  3 

- Zona eòlica: C 
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 Condicions de les solucions constructives 

 Revestiment exterior: SI 

 Grau de permeabilitat: R1 + B1 + C1 

R1 + B1 + C1 

R) Resistència a la filtració del revestiment exterior 

R1 El revestiment exterior tindrà almenys una resistència mitjana a la 
filtració.  
Proporcionarà aquesta resistència: 

 Revestiments continus amb les següents característiques: 
- Espessor entre 10 i 15 mm, excepte acabats amb capa 

plàstica prima 
- Adherència al suport (suficient per garantir seguretat). 
- Permeabilitat al vapor (evitar el deteriorament com a 

conseqüència d’una acumulació de vapor entre ell i la 
fulla principal).  

- Adaptació als moviments del suport i comportament 
acceptable front la fissuració. 

- Aïllant per la cara exterior de la fulla principal i disposició 
d’una malla de fibra de vidre o polièster.  
 

 Revestiments discontinus rígids pegats amb les següents 
característiques: 

- Peces menors de 300 mm de lateral 
- Fixació al suport suficient per a garantir l’estabilitat 
- Disposició en la cara exterior de la fulla principal d’un 

enfoscat de morter. 
- Adaptació als moviments del suport. 

 

B) Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d’aigua 

B1 Disposarà d’una barrera de resistència mitjà a la filtració. Es considera 
els següents elements: 

- Cambra d’aire sense ventilar 
- Aïllant no hidròfil col·locat en la cara interior de la fulla 

principal. 
 

C) Composició de la fulla principal 

C1 S’utilitzarà almenys una fulla principal d’espessor mig. Es considera com 
a tal una fabrica ajuntada amb morter de:  

- ½ peu de totxana ceràmica, (perforat o massís quan no existeixi 
revestiment exterior o quan existeixi un revestiment exterior 
discontinu)  

- 24 cm de bloc de formigó, bloc ceràmic 
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Coberta 

 Grau d’impermeabilització 

 El grau d’impermeabilització en cobertes es independent de factors climàtics.  

 

 Condicions de les solucions constructives 

 Tota coberta ha de disposar dels següents elements: 

1 Sistema de formació de pendents 

La pendent mínima serà del 32 %, utilitzant teula corba.  

2 Aïllament tèrmic 

Quan l’aïllant tèrmic entra en contacte amb la capa d’impermeabilització, 
aquests dos materials tindran que ser compatibles, en cas contrari, es 
disposarà d’una capa separadora entre ells.  

3 Capa d’impermeabilització  

Impermeabilització amb sistema de plaques. El solapament d’aquestes 
plaques, té que establir-se d’acord amb la pendent de l’element que els 
serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta 
(zona eòlica, altitud topogràfica).  

 

M.J.6.4.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2) 

 

Les exigències d’aquest apartat del document, només es d’aplicació en els 

edificis de nova construcció. Per tant, no és d’aplicació donat que el present 

objecte es tracta d’una reforma. 

  

M.J.6.4.3 Qualitat de l’aire interior (HS 3) 

 

Aquest apartat no ha estat redactat en el projecte ja que no era l’objectiu 

principal. No obstant, la qualitat de l’aire interior oferirà la qualitat adequada.    

 

M.J.6.4.4 Subministrament d’aigua (HS 4) 

 

La instal·lació d’aigua disposarà dels mitjans adequats per al subministrament i 

distribució de l’aigua fins arribar als punts de consum, situats en les zones 

humides (cuina, banys i lavabos).  
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En els punts de consum serà necessària una pressió mínima de 100 Kpa (10mca) 

per a les aixetes i no podrà superar la pressió de 500 Kpa.  

La temperatura de ACS, en els punts de consum tindrem una temperatura 

d’entre 50 oC a 65oC.  

Instal·lació 

La instal·lació estarà formada per una xarxa amb un únic comptador general. 

Una vegada passada l’aigua pel comptador, es dividirà en tres xarxes: dos 

xarxes d’aigua freda i una xarxa per aigua calenta sanitària.  

L’edifici disposarà d’una xarxa de subministrament composada per: 

 Escomesa: tram que enllaça la xarxa municipal d’aigua amb la clau de 

tall general. 

 Instal·lació interior general: està formada pel conjunt de canonades i 

elements de control i regulació que enllaça l’escomesa amb les 

instal·lacions interiors particulars. 

 Instal·lació particular: compren la instal·lació des de la clau de pas 

interior fins a l’aparell de consum. 

Es disposarà de sistemes antiretorn per a evitar el canvi de sentit del flux en les 

bases dels muntants i després del comptador. 

 

Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) 

La xarxa de distribució tindrà que estar dotada d’una xarxa de retorn, donat 

que la longitud de la canonada d’anada del punt de consum més allunyat està a 

una distància superior a 15 m.  

Aquesta transcorrerà paral·lelament a la xarxa d’impulsió. 

Serà necessària l’instal·lació d’una bomba de recirculació doble. 

Es col·locarà aïllament tèrmic en les canonades d’aigua calenta sanitària, 

col·locada superficialment per a la distribució de fluids calents (de 60oC a 

100oC), format per coquilla d’espuma elastomèrica de 25 mm d’espessor. 

 

Separacions respecte d’altres instal·lacions 

Es mantindrà una separació mínima de 4cm, entre les canonades d’aigua freda i 

les canonades d’ACS.  

Les canonades aniran per sota de qualsevol altra instal·lació que contingui 

dispositius elèctrics.  
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Senyalització 

Les canonades d’aigua potable, es senyalitzaran amb color verd fosc o blau.  

Estalvi d’aigua  

Donat que es tracta d’un edifici amb un ús de pública concurrència, serà 

necessari comptar amb dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes i les cisternes 

dels inodors. Es col·locaran polsadors temporitzadors.  

Dimensionat  

Els càlculs del dimensionat i el compliment de les bases de càlcul, així com els 

paràmetres exigits en el present apartat, es justifiquen en el annex “càlcul de la 

instal·lació de subministrament d’aigua”. 

 

M.J.6.4.5 Evacuació d’aigües (HS 5) 

 

La instal·lació disposarà dels mitjans adequats per evacuar les aigües residuals i 

les aigües pluvials generades en ell de forma independent.  

Es disposaran de dos xarxes totalment separades. Per una banda, les aigües de 

la xarxa de sanejament s’emmagatzemaran en una fossa sèptica de 2,64x1,68 

m. Mentre que les aigües de la xarxa d’aigües pluvials, s’emmagatzemaran en 

dos dipòsits soterranis amb una capacitat de 10000 litres cadascun, per tal de 

donar un reaprofitament d’aquestes, aniran destinades al reg de la jardineria 

(arbres, gespa) del present projecte. 

 

Subsistema de ventilació 

Es disposarà d’un sistema de ventilació secundari. Les connexions es realitzaran 

per damunt de l’escomesa dels aparells sanitaris.  

La connexió de la part superior es realitzarà almenys 1 m per damunt de l’últim 

aparell sanitari existent i en la part inferior es té que connectar amb el 

col·lector de la xarxa horitzontal. 

 

Traçat 

El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i 

pendents que facilitin l’evacuació dels residus.  
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Dimensionat 

Els càlculs del dimensionat i el compliment de les bases de càlcul, així com els 

paràmetres exigits en el present apartat, es justifiquen en el annex “càlcul de la 

instal·lació de sanejament”.  

 

M.J.6.4.6 Protecció front a l’exposició al radó (HS 6) 

  

Aquesta secció s’aplicarà degut a la intervenció en l’edifici existeix, amb un 

canvi d’ús.  

Caracterització i quantificació de l’exigència  
 

L’edifici disposarà de mitjans adequats per a limitar el risc d’exposició dels 

usuaris a concentracions inadequades de radó procedent del terreny en 

l’interior dels locals habitables, amb un nivell de referencia de 300Bq/m3 per a 

una mitjana anual de concentració de radó en l’interior del local.  

Verificació i justificació del compliment de l’exigència  
 

Observant l’annex B “Classificació de municipis en funció del potencial del 

radó”, es determina que el terme municipal de Castellnou de Seana es troba en 

la zona I.  

En els municipis de zona I, serà necessari disposar d’una barrera de protecció 

entre el terreny i els locals habitables de l’edifici, limitant el pas dels gasos 

provinent del terreny.  

Barrera de protecció  

 
Donat l’absència d’estudis específics, l’exhalació de radó prevista a través de 
la barrera s’estimarà en: 

𝐸 = √
3·105· λ·l

𝑠𝑒𝑛 ℎ(
𝑑

𝑙
)
  = √

3·105· (7,56·10−3) · 0,0017

𝑠𝑒𝑛(
0,04

0,0017
)

= 3.1077 (
Bq

m2
· ℎ) 

 
- λ =  7,56 · 10−3 
- d = 0,04 cm 
- D = 6 · 10−12 𝑚2/𝑠 

- 𝑙 = √
𝐷 · 3600

λ
 = √

(6·10−12)  ·  3600

7,56·10−3
= 0,0017 m 
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Característiques de la barrera de protecció: 

- Làmina anti-radó fabricada amb una mescla de polímers d’alta 
qualitat a la ruptura, amb un espessor de 0,4 mm i amb un coeficient 
de difusió de radó de 6x10-12 m2/s. 
 

 

M.J.6.5 PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL (HR) 

 

Aquest document bàsic té per objectiu establir regles i procediments que permetin 

complir les exigències bàsiques de protecció front al soroll. 

L’objectiu del requisit bàsic “protecció front el soroll” consisteix en limitar, dintre dels 

edificis i en condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el 

soroll pugui produir als usuaris com a conseqüència de les característiques del 

projecte, construcció, ús i manteniment.  

L’edifici es projectarà, construirà i mantindrà de tal manera que els elements 

constructius que conformen els seus recintes tinguin unes característiques acústiques 

adequades per a reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll d’impactes i del soroll i 

vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici.  

 

Àmbit d’aplicació  

Serà d’aplicació en el present projecte donat que es tracta d’una rehabilitació integral, 

exceptuant les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis 

existents.   

M.J.6.5.1. Caracterització i quantificació de les exigències  

Per a satisfer les exigències bàsiques contemplades en l’article 14, tindrà que 

complir les condicions tenint en compte les condicions s’aplicaran als elements 

constructius totalment acabats.  

Valors límits d’aïllament 

En la següent taula es mostren les exigències d’aïllament a soroll aeri i a soroll 

d’impactes recollides en document bàsic de protecció front al soroll DB HR. 

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 Recinte emissor Aïllament acústic a 
SOROLL AERI 

Aïllament acústic a 
SOROLL D’IMPACTES 

 
RECINTE 
PROTEGITS 
 

Recinte 
d’instal·lacions 

o activitat 

 
DnT,A ≥ 55 dBA 

 
L´nTw ≤ 60 dB 
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RECINTE 
HABITABLE 
 

 
 

Qualsevol 
recinte 

habitable 

 
DnT,A ≥ 45 dBA Si 

comparteixen portes i 
finestres: - RA porta o 
finestra ≥ 20 dBA - RA 

mur ≥ 50 dBA 

 
 
 

- 

 
 

 
 
 

Zona comú 

 
DnT,A ≥ 45 dBA Si 

comparteixen portes i 
finestres: - RA porta o 
finestra ≥ 20 dBA - RA 

mur ≥ 50 dBA 

 
 

- 

 
TANCAMENT 
D’ASCENSORS  

Maquinària 
dintre del 

recinte 
d’ascensor 

 
DnT,A ≥ 55 dBA 

 

- 

  

 Valors d’aïllament acústic a soroll aeri  

Donat que es preveu que les façanes interiors i exteriors del recinte, no estaran 

exposades directament al soroll d’automòbils, es considerarà un índex de soroll 

dia Ld, 10 dBA. 

 

Ld 
dBA 

ÚS DE L’EDIFICI 

Residencial Docent 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 
 

Valors límits de temps de reverberació  

Els elements constructius, acabats superficials i revestiments que delimiten el 

menjador, tindran una absorció acústica suficient de tal manera que el temps 

de reverberació en els menjadors buits, no serà major que 0’9 segons. 

 

Soroll i vibracions de les instal·lacions 

Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin 

transmetre als recintes protegits i habitables de l’edifici a través de subjeccions 

o punts de contacte d’aquelles amb els elements constructius. 

El nivell de potencia acústica màxima dels equips generadors de soroll 

estacionari (maquinaria d’ascensors, calderes, extractors), situats en el recinte 
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d’instal·lacions i de la cuina, serà tal que compleixin els nivells de immissió en 

els recintes adjacents, expressats en el reglament de la lleu 37/2003 del soroll.  

 

M.J.6.5.2 Disseny i dimensionat  

 

Fitxa justificativa de la opció simplificada de l’aïllament acústic 

Envans: qualsevol recinte habitable   

Tipus Característiques de projecte  exigides 

Envà PYL 98/600(48) MW:  
 
2 plaques de guix laminat de 
12,5 mm, estructura 
metàl·lica de 48 mm a base 
de muntants separats a 600 
mm i canals. 
Ample acabat de 98 mm. 
Llana mineral de 40/50 mm. 
 

 
 
 
 

m (kg/m2)= 44 
RA (dBA)= 51,9 

 
 
 
 

≥ 44 
≥ 50 

  

Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4) 
Té que comprovar-se que satisfà l’opció simplificada per als elements de separació vertical situats 
entre: 

a) Un recinte d’una unitat d’ús i qualsevol altre de l’edifici 
b) Un recinte protegit o habitable i un recinte d’instal·lacions o un recinte d’activitat. 

 
S’ha de reomplir una fitxa com aquesta per a cadascun dels elements de separació vertical diferent, 
projectats entre a) i b) 

 
Solució d’elements de separació vertical entre: espais habitables (dormitoris, 
sales d’activitats, banys).  

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte  

exigides 

Element de 
separació 
vertical 

Element 
base  

Envà PYL 
98/600(48) MW:  
 

m (kg/m2)=  43       ≥ 25 
RA (dBA)=  51,9      ≥ 50      
 

 
Element de 
separació 
vertical amb 
portes i/o 
finestres 

 
Finestres  

 
Finestra PCV 
ecoven plus s82s 

 
RA (dBA)=   48        ≥  20                  

Portes  Models casa 
comercial 
“Vicaima” 
 
 

 
RA (dBA)=   20        ≥  20                  
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Solució d’elements de separació vertical entre: caixa d’ascensor 

Element de 
separació 
vertical 

Element 
base  

Gero acústic de 240 
x 135 x 93   

m (kg/m2)= 1120   ≥  70        
RA (dBA)=   55        ≥  55       
 

Solució d’elements de separació vertical entre: recinte d’instal·lacions, separació 
de cuina amb resta d’espais 

Element de 
separació 
vertical 

Element 
base  

Gero acústic de 240 
x 135 x 93   

m (kg/m2)= 1120    ≥  70   
RA (dBA)=   55        ≥   55       
 

  

Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
Té que comprovar-se que satisfà l’opció simplificada per als elements de separació vertical situats 
entre: 

a) Un recinte d’una unitat d’ús i qualsevol altre de l’edifici 
b) Un recinte protegit o habitable i un recinte d’instal·lacions o un recinte d’activitat. 

 
S’ha de reomplir una fitxa com aquesta per a cadascun dels elements de separació vertical diferent, 
projectats entre a) i b) 

 
Solució d’elements de separació horitzontal entre: espais habitables (dormitoris, 
sales d’activitats, banys). 

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte  

exigides 

 
Element de 
separació 
horitzontal 

 
Forjat   

 m (kg/m2)       220  ≥ 200 
RA (dBA)           45  ≥ 45 

 
Terra flotant  

Llana mineral de 30 
mm 

RA (dBA)=       2   ≥  2                    

Lw (dB)=         27  ≥ 25 

Sostre 
suspès  

Llana mineral de 80 
mm 

RA (dBA)=       15  ≥ 15 

 

Solució d’elements de separació horitzontal entre: recinte d’instal·lacions, 

separació de cuina amb resta d’espais 

 
 
Element de 
separació 
horitzontal 

 
Forjat   

 m (kg/m2)=     350  ≥ 350 
RA (dBA)=        55    ≥ 54 

 
Terra flotant  

Llana mineral de 12 
mm 

RA (dBA)=      1    ≥    1                

Lw (dB)=       19   ≥  19 

Sostre 
suspès  

Llana mineral de 
roca de 50 mm i 
càmera d’aire 

 

RA (dBA)=      13  ≥   11 
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d’altura mínima de 
150 mm 

 

A partir de les exigències que marca el HR per a la protecció acústica, es 

dimensionen les solucions constructives dels elements de separació horitzontal 

consultant el catàleg dels elements constructius que proporciona el CTE. 

Solució d’elements de separació horitzontal entre: espais habitables (dormitoris, 
sales d’activitats, banys). 

Element Espessor  Lw (dB) Exigència Lw 
(dB) 

RA 
(dBA) 

Exigència RA 
(dBA) 

Terra flotant  Llana 
mineral  
30mm 

 
27 

 
25 

 
2 

 
2 

Sostre 
suspès 

Llana 
mineral  
80mm 

 
______ 

 
______ 

 
15 

 
15 

 

Solució d’elements de separació horitzontal entre: recinte d’instal·lacions, 
separació de cuina amb resta d’espais 
 

Element Espessor  Lw (dB) Exigència 

Lw (dB) 
RA 
(dBA) 

Exigència RA 
(dBA) 

Terra 
flotant  

Llana mineral  
12 mm 

 
19 

 
19 

 
1 

 
1 

Sostre 
suspès 

Llana mineral  
50 mm i 

càmera d’aire 
d’altura 

mínima de 
150mm 

 
 
 

______ 

 
 
 

______ 

 
 
 

13 

 
 
 

11 

 

Fitxa justificativa de la opció simplificada de l’aïllament acústic 

La següent taula recull la fitxa justificativa del compliment dels valors límits en 

temps de reverberació mitjançant el mètode simplificat. 

Tractaments absorbents uniformes del sostre 

Tipus de recinte Altura lliure  
h (m) 

St àrea del 
sostre (m2) 

m,t 
Coeficient d’absorció acústic 

mitja 

Restaurant i 
menjador 

 
2,30 

 
129,25 

 

m,t = h · (0,18 – 0,12/√𝑆𝑡) = 
0,411 
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Tractaments absorbents addicional del sostre  

Element acabat St àrea del 
sostre 
(m2) 

m,t 
Coeficient 

d’absorció acústic 
mitja 

Absorció acústica 
(m2) 

 
Placa 
fono 

absorbent 
de guix 
laminat 

 

 
perforacions 
realitzades 
mitjançant 
punxonat 

 
 
 

129,25 

 
 

200 mm 
0,75 

 
 

 
96,937 

 

M.J.6.6 ESTALVI D’ENERGIA (HE) 

 

Aquest document bàsic té per objectiu establir regles i procediments que permetin 

complir el requisit bàsic d’estalvi d’energia.  

L’objectiu del requisit bàsic “estalvi d’energia” consisteix en aconseguir un ús racional 

de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el 

seu consum i aconseguir, que una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia 

renovable. 

Per a satisfer aquest, objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i 

mantindran de forma que es compleixin les exigències bàsiques que estableixen el 

present document bàsic.  

 

Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació d’aquest document bàsic, s’especifica en cada secció que compon 

el present DB.  

 

M.J.6.6.1. Limitació del consum energètic      

  

Àmbit d’aplicació 

Aquest apartat serà d’aplicació donat que inclou les intervencions en edificis 

existents amb canvis d’ús, amb una superfície útil total que supera els 50 m2. 
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 Caracterització de l’exigència 

El consum energètic de l’edifici es limitarà en funció de la zona climàtica 

d’hivern de la ubicació, l’ús de l’edifici i en el cas d’edificis existents, de la 

intervenció.  

 Quantificació de l’exigència 

 Consum d’energia primària no renovable 

El consum d’energia primària no renovable dels espais continguts en el 

interior de la envolvent tèrmica de l’edifici, no superarà el valor límit DE 

35 + 8 · CF1 (kw·h/m2 · any), de la zona climàtica d’hivern C. 

 

 Consum d’energia primària total 

El consum d’energia primària dels espais continguts en l’interior de la 

envolvent tèrmica, no superarà el valor límit de 140 + 9 · CF1 (kw·h/m2 · 

any).  

La quantificació de l’exigència es determina en l’annex adjunt del certificat 

energètic.    

 

M.J.6.6.2 Condicions pel control de la demanda energètica   

  

Àmbit d’aplicació 

Aquest apartat serà d’aplicació donat que s’intervé en l’edifici existent, 

realitzant un canvi d’ús i reforma.  

Caracterització de l’exigència 

L’edifici disposarà d’una envolvent tèrmica de tals dimensions que permeti 

arribar al benestar tèrmic, en funció del regim d’hivern i estiu, i de l’ús de 

l’edifici.  

Evitarà que la envolvent tèrmica provoqui descompensacions en qualitat 

tèrmica dels diferents espais habitables.  

Les particions interiors limitaran la transferència de calor entre les diferents 

unitats d’ús de l’edifici, entre les unitats d’ús i les zones comunes de l’edifici. 

Quantificació de l’exigència 

 Condicions de la envolvent tèrmica 

 

En funció de la zona climàtica, determinem en el arxiu, DB-HE climes de 

referència, ZONA CLIMÀTICA D3, la transmitància tèrmica límit de 

l’element construït.   
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ZONA CLIMÀTICA D3 

Transmitància límit de murs i sols en 
contacte amb l’aire exterior 

UMlim: 0,41 W/m2K 

Transmitància límit de murs, sols i 
cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny 

USlim: 0,65 W/m2K 

Transmitància límit de coberta amb 
contacte amb l’aire exterior 

UMlim: 0,35 W/m2K 

Transmitància límit de forats (conjunt de 
marc, vidre), en el seu cas, caixa de 
persiana 

UMlim: 1,8 W/m2K 

 

Paràmetres  U (W/m2K) 

ESTAT 
EXISTENT 

ESTAT 
PROJECTAT 

MÀXIMA 

Tancament façana 
tipus 1 (planta 
baixa) 

 
0,612 

 
0,3166 

 
0,41 

Tancament façana 
tipus 1 (planta 
primera) 

 
0,292 

 
0,192 

 
0,41 

Tancament façana 
tipus 2 (planta 
baixa) 

 
0,887 

 
0,376 

 
0,41 

Tancament façana 
tipus 2 (planta 
primera) 

 
0,343 

 
0,213 

 
0,41 

Tancament façana 
tipus 3 

0,370 0,224 0,41 

Tancament façana 
tipus 4 (planta 
baixa) 

 
0,838 

 
0,367 

 
0,41 

Tancament façana 
tipus 4 (planta 
primera) 

 
0,295 

 
0,194 

 
0,41 

Coberta inclinada 0,411 0,301 0,35 

Solera de formigó 0,55 0,394 0,65 

 
Fusteria ECOVEN 
PLUS S82 

 
 
- 

Observar en la 
taula de forats 

en façana 
“aplicació de 
factor solar” 

 
 

1,8 
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 Limitacions de condensacions 

 

La transmitància tèrmica de les particions interiors no superaran els 

valors següents: 

 

 Tipus d’element W/m2K 

MÀXIMA 

 
 
Entre unitats del mateix ús 

Particions verticals 1,20 

 
Particions 

horitzontals 

 
1,20 

Entre unitats de diferent 
ús. 
Entre unitats d’ús i zones 
comunes  

 
Particions 

horitzontals i 
verticals 

 
 

0,85 

 

 Limitació de condensacions de la envolvent tèrmica  

En el cas que es produeixin condensacions intersticials en la envolvent 

tèrmica, aquestes seran tals que no produeixi un impacte en les 

prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la 

seva vida útil.  

 

M.J.6.6.3 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

 

L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 

proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es 

desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’instal·lacions tèrmiques dels 

edificis (RITE).  

 

M.J.6.6.4 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

 

Àmbit d’aplicació 

Aquesta secció serà d’aplicació donat que esmenta la intervenció en edificis 

existents amb canvis d’ús característic de l’edifici i canvis d’activitat.  
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Caracterització de l’exigència  

Aquest apartat no ha estat redactat en el projecte ja que no era l’objectiu 

principal. No obstant, les instal·lacions d’il·luminació oferiran una eficiència 

energètica alta, donant prioritat al màxim aprofitament de la llum natural. 

  

M.J.6.6.5 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda 

d’aigua calenta sanitària        

   

Àmbit d’aplicació 

Aquest apartat serà d’aplicació donat que inclou els edificis existent amb una 

demanda d’aigua calenta sanitària superior a 100 l/dia, en la que es reforma 

íntegrament l’edifici en si, o una instal·lació de generació tèrmica, o en la que 

es produeixi un canvi d’ús característic del mateix.  

Quantificació de l’exigència  

La contribució mínima d’energia procedent de les fonts renovables serà 

almenys d’un 70 % de la demanda energètica anual per ACS.  

Les bombes de calor destinades a la producció de ACS, tindran que disposar 

d’un valor de rendiment mitja estacional superior a 2,5, quan siguin accionades 

elèctricament i superior al 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia 

tèrmica. El valor del rendiment mitja estacionarà no serà inferior a 45 ºC. 
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M.J.6.6.6 Generació mínima d’energia elèctrica 

Àmbit d’aplicació  

Aquest apartat no serà d’aplicació donat que es tracta d’un edifici existent que 

es reforma íntegrament o en la que es produeix una canvi d’ús característic del 

mateix, però no supera els 3000 m2 de superfície construïda. 
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M.J.6.2 ALTRES NORMATIVES D’APLICACIÓ 

M.J.6.2.1 Decret 16/2014, d’11 de febrer, d’aprovació del Reglament del 

registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de 

modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants 

i joves.  

 

Condicions tècniques  

  

Placa identificativa  NORMA PROJECTE 
Les instal·lacions que formen part de la Xarxa Catalana 

d’instal·lacions juvenils, han d’exhibir de manera visible a 

l’exterior de l’edifici i al costat de l’entrada principal d’accés, una 

placa identificativa.   

Aquesta plaça ha d’incloure el logotip, el nom de la instal·lació, el 
número de registre, la menció de “casa de colònies” o “granja 
escola”, i la identificació institucional de la Generalitat, segons el 
model oficial que estableix el departament competent. 

 
 
 
 

✔ 

 

Condicions de les edificacions  NORMA PROJECTE 

Les instal·lacions regulades per aquest reglament han de tenir 
garantida la solidesa i l’estabilitat dels elements constructius dels 
edificis, per tal de complir amb seguretat la seva funció ajustant-
se a les normes vigents sobre la bona construcció  

 

 

✔ 

Totes les escales, replans, balcons, finestres i obertures que 
puguin suposar un perill de caiguda tindran baranes no 
escalables amb alçada mínima de 1,10 m. Si disposa de barrots, 
la separació no serà superior a 12 cm 

 
 

✔ 

S’admeten reixes fixes a les finestres llevat pels casos que per la 
seva situació o característiques puguin ser un factor de perill 

✔ 

 

Distribució  NORMA PROJECTE 

Totes les instal·lacions regulades en aquest reglament, han de 
tenir de forma obligatòria i com a mínim: dormitoris, menjador, 
blocs sanitaris i una sala destinada a les activitats pròpies  

 

✔ 

Aquestes dependències estaran situades en habitacions diferents 
i no podran tenir altres usos als quals estan destinades 
originàriament  

 

✔ 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

102 
 

Quan no sigui possible resoldre l’apartat anterior, el menjador i 
les sales destinades a activitats podran ser instal·lacions de tipus 
provisional 

 
_ 

Si presenta una capacitat igual o superior a 50 places, haurà de 
comptar amb una infermeria 

✔ 

Els dormitoris, blocs sanitaris i infermeria no seran lloc de pas 
habitual cap a altres dependències  

✔ 

 

Dormitoris  NORMA PROJECTE 

Els dormitoris no podran estar situats en soterranis ✔ 

Els dormitoris s’hauran de mantenir nets i en bones condicions 
higièniques. Disposant de llum natural i ventilació directa des de 
l’exterior garantint una correcta renovació de l’aire 

 

✔ 

La superfície mínima d’obertures a l’exterior per a la il·luminació i 
ventilació serà igual a la dotzena part de la superfície útil del 
dormitori 

 

✔ 

La distribució dels llits o lliteres a cada habitació, ha de permetre 
l’obertura total de les portes i de les finestres 

 

✔ 

Les finestres disposaran de qualsevol sistema eficaç que 
garanteixi l’enfosquiment de l’habitació durant les hores de 
descans 

 

✔ 

Cada persona disposarà d’un espai individual per a dormir, en 
perfectes condicions higièniques. I un espai suficient per a 
depositar els efectes personals 

 

✔ 

Els dormitoris disposaran d’un sistema per a deixar-hi i guardar-
hi els elements d’ús més freqüent  

✔ 

Els dormitoris disposaran una superfície mínima de 5m2. El mínim 
d’espai de terra per llit o llitera serà de 4m2 de superfície útil  

✔ 

L’alçada lliure dels dormitoris (des del paviment fins a la part més 
baixa de l’embigat), ha de tenir com a mínim 2,25 m en edificis 
preexistents i de 2,50 m en edificis de nova construcció 

 

✔ 

Per alçades de dormitoris d’entre 2,25 i 2,50 m, s’acceptaran 
únicament la col·locació de llits. Per alçades iguals o superior a 
2,50 s’accepten lliteres 

 

✔ 

En el cas de disposar de dormitoris amb sostres inclinats, 
s’acceptarà la col·locació de llits en les alçades d’entre 1,90 i 2,50 
m, sempre que l’alçada mitjana del dormitori sigui de 2,50 m 

 

✔ 
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Per a facilitar l’accés i garantir la necessitat de separació entre les 
persones durant les hores de dormir, la distància entre els 
laterals longitudinals dels llits o les lliteres no podrà ser inferior a 
50 cm 

 

✔ 

En cap cas s’acceptaran lliteres de 3 pisos ✔ 

En les lliteres es prendran mesures oportunes per evitar 
accidents per caigudes des dels somiers superiors 

 

✔ 

Els dormitoris no podran fer-se servir per emmagatzemar 
material de que es disposi del grup per a la realització 
d’activitats, ni cap altre tipus de material que no sigui propi dels 
dormitoris 

 
 

✔ 

 

 Menjadors i cuines NORMA PROJECTE 

Han de complir la normativa vigent sobre normes d’higiene per a 
l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, sobre 
normes relatives a la manipulació d’aliments i de normes 
d’higiene relatives als productes alimentaris  

 
 

✔ 

Amb independència de que l’instal·lació ofereixi un servei de 
manutenció o no, oferirà als usuaris com a mínim, la possibilitat 
d’escalfar-se el propi menjar i de netejar els estris, sigui 
permanent l’accés a la cuina de l’instal·lació, oferint uns 
equipaments destinats als usuaris, adequats per a aquest ús.  
Aquest equipament podrà estar situat en el menjador o en espais 
polivalents 

 
 
 

✔ 

 

Sala d’activitats NORMA PROJECTE 

Tota instal·lació juvenil disposarà d’una o més dependències 
destinades a les activitats pròpies dels seus usuaris 

 

✔ 

Cadascuna de les dependències disposarà de la corresponent 
ventilació 

✔ 

El paviment de les sales haurà de ser fàcilment netejable ✔ 

 

Serveis sanitaris NORMA PROJECTE 

Les instal·lacions juvenils disposaran de blocs de servei sanitaris, 
que mantindran nets i en les necessàries condicions higièniques  

 

✔ 

Blocs sanitaris amb suficient ventilació i poder-se netejar i 
desinfectar correctament.  
Els paviments i les parets han de ser porosos i de fàcil neteja 

 

✔ 
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Els blocs de serveis sanitaris disposaran de, com a mínim: 
 1 Inodor per cada 12 persones 
 1 rentamans per cada 10 persones 
 1 dutxa per cada 12 persones, la zona de peus haurà de 

tenir sòl antilliscant i fàcilment desinfectable 
 Aigua calenta, com a mínim en un dels rentamans i en 

una de les dutxes de cadascun dels blocs sanitaris 

 
 
 

✔ 

Disposaran del nombre adequat de miralls i penja-robes, també 
prestatgeries per a poder disposar-hi els efectes personals  

 

✔ 

En cas de que els blocs sanitaris disposin de dutxes tipus 
col·lectiu, caldrà que a cada bloc sanitari hi hagi com a mínim una 
dutxa del tipus individual 

 

✔ 

 

Instal·lacions per rentar i estendre la roba NORMA PROJECTE 

La instal·lació haurà de disposar d’instal·lacions necessàries per a 
poder rentar i estendre la roba  

 

✔ 

Tot i que la instal·lació disposi de maquines de rentar i eixugar la 
roba, serà necessari disposar d’un lloc adequat per a poder 
eixugar i penjar les tovalloles d’ús més freqüent i la roba de bany 

 

✔ 

 

Infermeria  NORMA PROJECTE 

La instal·lació ha de disposar d’una infermeria quan el nombre de 
llits sigui igual o superior a 50 places, una instal·lació per a cada 
50, amb un mínim de 2  

 

✔ 

Disposarà d’un rentamans i un inodor independent de la resta de 
serveis higiènics 

 

✔ 

Disposarà d’una farmaciola de primeres cures, amb els materials 
suficients per a poder atendre els casos més freqüents. Estarà 
convenientment tancada per impedir l’accés dels infants als 
medicaments 

 

✔ 

 

Espais complementaris  NORMA PROJECTE 

Tota instal·lació juvenil disposarà d’un espai de terreny a l’aire 
lliure, convenientment delimitat, per a la realització d’activitats 
(jocs, esports, vetllades) 

 

✔ 
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Condicions tècniques  

 

Granja escola  NORMA PROJECTE 

Queden excloses les granges escoles, als efectes d’aquest 

reglament, les instal·lacions que no ofereixin allotjament 
✔ 

Podran rebre l’autorització del funcionament com a granja 
escola, les instal·lacions que disposin de llibre d’explotació 
ramadera i que estiguin registrades com a nucli zoològic al 
departament de medi ambient o com a explotació ramadera al 
departament d’agricultura, ramaderia i pesca i rebin la idoneïtat 
de la instal·lació per dir-hi a terme l’activitat 

 

 

✔ 

La granja escola haurà de complir:  
 Suficient espai de separació entre el lloc dels animals i el 

lloc de residencia, per evitar olors excessius i la proximitat 
d’insectes 

 Suficient netedat i les condicions higièniques dels animals 
de la granja 

 El tancament del recinte dels animals i dels estables, per 
tal d’evitar que els usuari puguin entrar-hi 

 

 

 

✔ 

 

M.J.6.2.2 Real decret 2817/1983, de 13 d’octubre, Reglamentació tècnic-

sanitari de menjadors col·lectius 

  

Àmbit d’aplicació 
 

El present Reglament, té com objecte definir a efectes legals, les 

característiques higiènic-sanitàries dels menjadors col·lectius i fixar amb 

caràcter obligatori, les pràctiques higièniques de funcionament de les mateixes 

a protegir la salut pública i l’ordenació d’aquests establiments.  

Definició 

S’entén com a menjadors col·lectius, aquells establiments públics o privats, 

amb finalitat mercantil o social, desenvolupant l’activitat de facilitar menjars en 

els mateix d’on es consumeixen, incloent tant els menjadors dotats de cuina 

pròpia com els que no en disposin, tinguin o no instal·lacions a l’aire lliure.    
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Condicions dels locals i instal·lacions 

 

L’establiment contemplat en el punt anterior d’aquesta reglamentació complirà 

amb les següents exigències respecte dels locals i cuina:  

Locals NORMA PROJECTE 

Els locals destinats als menjadors i a la manipulació dels aliments 
a consumir en aquests, estaran convenientment diferenciats i 
degudament aïllats d’altres 

 

✔ 

En els menjadors que es preparin aliments disposaran de locals 
d’emmagatzemament i instal·lacions frigorífiques per aquells 
productes que requereixin una conservació amb fred, amb 
capacitat d’acord al volum de consum 

 

✔ 

Durant la construcció, condicionament i reparació, s’utilitzaran 
materials idonis, en cap cas, susceptibles de provocar 
contaminacions o intoxicacions 

 

✔ 

Les parets internes, terres, finestres, sostres, fusteries i tota la 
resta de parts de locals destinats al servei de menjars, estaran 
degudament construïts de tal forma que puguin esser netejats 
eficaçment i sense deteriorament 

 

✔ 

Els locals de serveis de menjar, com d’elaboració o manipulació, 
conservació i emmagatzemament, seran adequats per a l’ús a 
que estiguin destinats, situats a distància de qualsevol causa de 
brutícia, i separats d’habitatges o locals d’on es dormi. No podran 
comunicar directament amb un lloc de serveis higiènics, vestuaris 
i banys 

 

 

✔ 

 

Cuines NORMA PROJECTE 

Els locals seran apropiats per a l’ús que estiguin destinats, amb 
emplaçament i orientació adequats, dimensions suficients amb 
accessos fàcils  

 

✔ 

Els sols estaran constituïts amb materials no absorbents, 
resistents i no atacables per àcids utilitzats durant la neteja. 
Seran fàcils de netejar i tindran una inclinació suficient cap als 
embornals que permeten l’evacuació de l’aigua 

 
 

✔ 

Paraments verticals amb superfícies llises, no absorbents, de 
color clar i revestits de material o pintura que permetin la neteja 

 

✔ 

 

Les cobertes i sostres estaran constituïts de forma que no 
s’acumuli el pols. La unió dels paraments verticals i horitzontals 
seran rondejats 

 

✔ 
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La ventilació natural i/o forçada serà la apropiada, capaç de 
cobrir amb eficàcia la capacitat del local 

 

✔ 

Les obertures i finestres o forats practicables per a la ventilació 
dels locals estaran dotats de reixes de malla adequats per a 
evitar el pas d’insectes 

 

✔ 

La il·luminació pot ser natural o artificial, amb un mínim de 350 
lux. El sistema estarà degudament protegit de manera que en cas 
de ruptura no contamini els aliments, la seva fixació al sostre o 
parets es faran de forma que sigui fàcil la neteja 

 
 

✔ 

Disposarà d’aigua potable corrent freda i calenta amb dotació 
suficient per cobrir les necessitats 

 

✔ 

Disposarà de serveis higiènics, banys i vestuaris d’acord amb 
l’establert per l’ordenança de cada tipus d’indústria. La seva 
separació serà completa de la zona de manipulació i elaboració 

 

✔ 

Les aigües residuals abocaran a una xarxa d’evacuació dotada 
d’arquetes i canonades que desembocarà a una xarxa d’aigües 
residuals 

 

✔ 

Lloc separat per a l’emmagatzematge dels residus, disposarà de 
recipients de fàcil neteja i desinfecció, amb tapa de tancament 
hermètic i s’evacuaran diàriament 

 

✔ 

Comptarà amb mitjans i instal·lacions adequades per a la seva 
construcció i situats dintre d’establiments per a garantir la seva 
conservació dels productes en optimes condicions de 
temperatura, higiene, neteja i no contaminació per la proximitat 
amb qualsevol classe de residus, fums o matèries estranyes 

 
 

✔ 
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RECORREGUTS D'EMERGÈNCIA.

PLANTA BAIXA



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2%

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1

234

56789

NAU AVÍCOLA

RECORREGUT D'EMERGÈNCIA DE 35 m

RECORREGUT D'EMERGÈNCIA MÀXIM DE 31,30 m

PROMOTOR:

PROJECTE:

EMPLAÇAMENT:

Parcel·la 22 i 23, Polígon 9

Camí de Vila-sana S/N

POBLACIÓ: CASTELLNOU DE SEANA

TÍTOL PLÀNOL: 

ESCALA: 1/150

DATA: ABRIL 2022

NÚM PLÀNOL:

PROJECTISTA:

ALEIX PRATS BOSCH

PROJECTE DE REFORMA PER AL

CANVI D'ÚS D'UNA GRANJA AVÍCOLA A

UNA GRANJA ESCOLA

43

ESTAT PROJECTAT: SORTIDES I

RECORREGUTS D'EMERGÈNCIA.

PLANTA PRIMERA



PORTA D'ACCÉSPORTA D'ACCÉS DE MAQUINÀRIA

APLEC DE

MATERIALS

FORMIGONERA

NAU AVÍCOLA

CONTENIDOR DE RUNA

PROMOTOR:

PROJECTE:

EMPLAÇAMENT:

Parcel·la 22 i 23, Polígon 9

Camí de Vila-sana S/N

POBLACIÓ: CASTELLNOU DE SEANA

TÍTOL PLÀNOL: 

ESCALA: 1/150

DATA: ABRIL 2022

NÚM PLÀNOL:

PROJECTISTA:

ALEIX PRATS BOSCH

PROJECTE DE REFORMA PER AL

CANVI D'ÚS D'UNA GRANJA AVÍCOLA A

UNA GRANJA ESCOLA

44

IMPLANTACIÓ D'OBRA

AutoCAD SHX Text
Taquillas

AutoCAD SHX Text
Mesa

AutoCAD SHX Text
Banco



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MD.8 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD.8.1 AMIDAMENTS 



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

AMIDAMENTS Pàg.:09/04/22 1Data:

PRESSUPOSTOBRA 00
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim

1 K12GG000

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm,
com a màxim

2 K12GK000

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D
inferior a 2''

3 K12GF000

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

4 K1213251

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

T1 LLARGADA ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Façana orientació sud oest 17,050 6,530 111,337

C#*D#*E#*F#3 superfície lateral 39,600 39,600

C#*D#*E#*F#5 Façana orientació sud-est 34,240 6,530 223,587

C#*D#*E#*F#6 superfície lateral 60,650 60,650

C#*D#*E#*F#8 Façana orientació nord-oest 34,650 6,530 226,265

C#*D#*E#*F#9 superficie lateral 60,650 60,650

C#*D#*E#*F#11 Façana orientació nord-est 28,850 6,530 188,391

TOTAL AMIDAMENT 910,480

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

5 K1215250

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

EUR



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

AMIDAMENTS Pàg.:09/04/22 2Data:

T1 LLARGADA ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Façana orientació sud oest 17,050 6,530 111,337

C#*D#*E#*F#3 superfície lateral 39,600 39,600

4 0,000

C#*D#*E#*F#5 Façana orientació sud-est 34,240 6,530 223,587

C#*D#*E#*F#6 superfície lateral 60,650 60,650

7 0,000

C#*D#*E#*F#8 Façana orientació nord-oest 34,650 6,530 226,265

C#*D#*E#*F#9 superficie lateral 60,650 60,650

10 0,000

C#*D#*E#*F#11 Façana orientació nord-est 28,850 6,530 188,391

TOTAL AMIDAMENT 910,480

PRESSUPOSTOBRA 00
ENDERROCS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

1 K2164771

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 façana orientació sud-est 7,780 7,780

C#*D#*E#*F#3 P.1 façana orientació sud-est 11,520 11,520

C#*D#*E#*F#4 P.0 façana orientació nord-oest 12,060 12,060

C#*D#*E#*F#5 P.1 façana orientació nord-oest 20,350 20,350

C#*D#*E#*F#6 P.0 façana sud-oest 0,930 0,930

C#*D#*E#*F#7 P.1 façana sud-oest 0,930 0,930

TOTAL AMIDAMENT 53,570

m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 E2111699

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Formació de forat en forjat unidireccional format per biguetes pretensades de formigó, tauler ceràmic i capa de
compressió de 3 cm, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K2149C34

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

T1 AMPLADA LLARGADA

C#*D#*E#*F#2 Caixa d'escala accés principal 4,640 3,830 17,771

C#*D#*E#*F#4 Caixa d'escala accés secundàri 1,600 6,610 10,576

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:09/04/22 3Data:

C#*D#*E#*F#6 Caixa d'ascensor 1,830 1,750 3,203

TOTAL AMIDAMENT 31,550

m3 Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, 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, prèviament plastificades, paletitzades i carregades sobre camió, considerant l'anada, descàrrega i tornada.

4 K2RA7FD0

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Volum aparent 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Desmuntatge i retirada de plaques de fibrociment d'amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja
estructural, a menys de 20 metres d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30 %. Per a una
superfície mitjana entre 100 i 600 m2, precintat, etiquetatge i paletitzat de les plaques de mitjans i equips adequats i
càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió.

5 K2151110

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

C#*D#*E#*F#1 126,950 126,950

C#*D#*E#*F#2 126,830 126,830

C#*D#*E#*F#3 173,120 173,120

C#*D#*E#*F#4 173,120 173,120

TOTAL AMIDAMENT 600,020

m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

6 K2111699

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

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

7 K21AU00A

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'instal·lacions que inclou l'arrencada i retirada de la instal·lació de distribució
d'aigua, arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica, arrencada de tubs i d'instal·lació de gas, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

8 K21K2011

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de ventilació forçada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 

9 K21J1011

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de tancaments de finestres, amb mitjans manual i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 

10 K21G2011

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements destinats a la producció avícola, que inclou menjadors, abeuradors,
amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor.

11 K21G2012

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,5 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora, per a posterior reomplert de la rasa
amb compactació de granota

1 K222B232

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

T1 LLARGADA AMPLE FONDARIA

C#*D#*E#*F#2 Sanejament 3,060 0,400 0,500 0,612

C#*D#*E#*F#3 1,250 0,400 0,500 0,250

C#*D#*E#*F#4 1,820 0,400 0,500 0,364

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,400 0,500 0,200

C#*D#*E#*F#6 3,800 0,400 0,500 0,760

C#*D#*E#*F#7 7,800 0,400 0,500 1,560

C#*D#*E#*F#8 1,400 0,400 0,500 0,280

C#*D#*E#*F#9 1,500 0,400 0,500 0,300

C#*D#*E#*F#10 2,050 0,400 0,500 0,410

C#*D#*E#*F#11 9,600 0,400 0,500 1,920

C#*D#*E#*F#12 3,400 0,400 0,500 0,680

C#*D#*E#*F#13 1,140 0,400 0,500 0,228

C#*D#*E#*F#14 2,200 0,400 0,500 0,440

C#*D#*E#*F#15 0,900 0,400 0,500 0,180

C#*D#*E#*F#16 2,700 0,400 0,500 0,540

EUR
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C#*D#*E#*F#17 11,600 0,400 0,500 2,320

C#*D#*E#*F#18 1,180 0,400 0,500 0,236

C#*D#*E#*F#19 0,800 0,400 0,500 0,160

C#*D#*E#*F#20 1,600 0,400 0,500 0,320

C#*D#*E#*F#21 1,300 0,400 0,500 0,260

C#*D#*E#*F#22 1,600 0,400 0,500 0,320

C#*D#*E#*F#23 1,800 0,400 0,500 0,360

C#*D#*E#*F#24 1,900 0,400 0,500 0,380

C#*D#*E#*F#25 0,700 0,300 0,500 0,105

C#*D#*E#*F#26 0,800 0,300 0,500 0,120

C#*D#*E#*F#27 0,400 0,300 0,500 0,060

C#*D#*E#*F#28 16,400 0,400 0,500 3,280

C#*D#*E#*F#29 1,500 0,400 0,500 0,300

C#*D#*E#*F#30 1,600 0,400 0,500 0,320

C#*D#*E#*F#31 1,450 0,400 0,500 0,290

C#*D#*E#*F#32 1,800 0,400 0,500 0,360

C#*D#*E#*F#33 2,500 0,400 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#34 0,700 0,300 0,500 0,105

C#*D#*E#*F#35 0,400 0,300 0,500 0,060

C#*D#*E#*F#36 0,950 0,300 0,500 0,143

C#*D#*E#*F#37 0,400 0,300 0,500 0,060

C#*D#*E#*F#38 5,600 0,400 0,500 1,120

C#*D#*E#*F#39 4,100 0,400 0,500 0,820

C#*D#*E#*F#40 3,970 0,400 0,500 0,794

C#*D#*E#*F#41 0,500 0,400 0,500 0,100

C#*D#*E#*F#42 8,450 0,400 0,500 1,690

C#*D#*E#*F#43 2,400 0,400 0,500 0,480

C#*D#*E#*F#44 1,000 0,400 0,500 0,200

C#*D#*E#*F#45 5,700 0,400 0,500 1,140

C#*D#*E#*F#46 2,000 0,400 0,500 0,400

C#*D#*E#*F#47 1,250 0,400 0,500 0,250

C#*D#*E#*F#48 0,550 0,400 0,500 0,110

C#*D#*E#*F#50 Aigües pluvials 4,400 0,400 0,500 0,880

C#*D#*E#*F#51 5,010 0,400 0,500 1,002

C#*D#*E#*F#52 3,250 0,400 0,500 0,650

C#*D#*E#*F#53 1,770 0,400 0,500 0,354

C#*D#*E#*F#54 1,700 0,400 0,500 0,340

C#*D#*E#*F#55 8,000 0,400 0,500 1,600

TOTAL AMIDAMENT 30,713

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, per a posterior reomplert de la rasa amb compactació de granota

2 E222B432

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

EUR
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T1 LLARGADA AMPLADA ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Sanejament 12,110 0,500 0,700 4,239

C#*D#*E#*F#3 0,500 0,500 0,700 0,175

C#*D#*E#*F#5 Aigües pluvials 8,060 0,500 0,700 2,821

TOTAL AMIDAMENT 7,235

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

3 E222122A

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

T1 LLARGADA AMPLADA ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Fosa sèptica 2,640 1,700 2,500 11,220

C#*D#*E#*F#4 Dipòsit d''emmagatzemament d'aigua
pluvial

3,520 2,200 2,500 19,360

C#*D#*E#*F#5 3,520 2,200 2,500 19,360

C#*D#*E#*F#7 Fossat d'ascensor 2,020 1,950 1,200 4,727

TOTAL AMIDAMENT 54,667

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

4 E2R35063

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

C#*D#*E#*F#1 54,667 54,667

% PERPARCIAL(G1:G1,C
2)

2 Percentatge parcial 30,000 16,400

TOTAL AMIDAMENT 71,067

PRESSUPOSTOBRA 00
ESTRUCTURACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1 E45CA8H4

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

T1 LLARGADA AMPLADA CANTELL

C#*D#*E#*F#2 Llosa d'escala, accés principal 3,830 1,730 0,180 1,193

C#*D#*E#*F#3 2,760 1,730 0,180 0,859

C#*D#*E#*F#4 2,760 1,730 0,180 0,859

C#*D#*E#*F#6 Llosa d'escala, accés secundàri 2,810 1,730 0,180 0,875

C#*D#*E#*F#7 2,810 1,730 0,180 0,875

C#*D#*E#*F#8 1,730 1,730 0,180 0,539

TOTAL AMIDAMENT 5,200

EUR
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kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

2 E4475111

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

T1 Llargada kg/m Unitats

C#*D#*E#*F#2 Escala 1 7,800 0,920 11,000 78,936

C#*D#*E#*F#4 Escala 2 3,200 0,920 12,000 35,328

C#*D#*E#*F#5 3,200 0,920 12,000 35,328

C#*D#*E#*F#6 3,700 0,920 12,000 40,848

TOTAL AMIDAMENT 190,440

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi3 K4DCAD00

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

T1 LLARGADA AMPLADA

C#*D#*E#*F#2 Llosa d'escala, accés principal 3,830 1,730 6,626

C#*D#*E#*F#3 2,760 1,730 4,775

C#*D#*E#*F#4 2,760 1,730 4,775

C#*D#*E#*F#6 Llosa d'escala, accés secundàri 2,810 1,730 4,861

C#*D#*E#*F#7 2,810 1,730 4,861

C#*D#*E#*F#8 1,730 1,730 2,993

TOTAL AMIDAMENT 28,891

m2 Sostre unidireccional de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0.7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

4 14LDE68B

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

T1 LLARGADA AMPLADA

C#*D#*E#*F#2 1,830 0,750 1,373

C#*D#*E#*F#3 1,830 4,110 7,521

TOTAL AMIDAMENT 8,894

m2 Paret estructural de 25 cm de gruix amb bloc de morter d'argila expandida R-4 N/mm2, massís llis de 500x200x250 mm,
per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:1:7, amb armadura prefabricada en gelosia d'acer amb recobriment epoxi cada
dos junts horitzontals i una quantia d'11.5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B500S i 0.008 m3/m2 de formigó d'argila
expandida en traves i cantonades

5 14H2F665

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 Caixa d'ascensor 6,800 7,990 1,000 54,332

C#*D#*E#*F#3 portes 1,100 2,100 -2,000 -4,620

C#*D#*E#*F#5 P.0 escala accés secundari 6,610 2,730 1,000 18,045

C#*D#*E#*F#6 1,730 2,730 1,000 4,723

C#*D#*E#*F#7 1,730 1,500 2,000 5,190

C#*D#*E#*F#8 P.1 escala accés secundari 6,610 2,380 1,000 15,732

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:09/04/22 8Data:

C#*D#*E#*F#10 P.0 escala accés principal 8,520 2,730 1,000 23,260

C#*D#*E#*F#11 1,800 1,400 2,000 5,040

C#*D#*E#*F#12 superficie (triangle) 4,130 4,130

TOTAL AMIDAMENT 125,832

u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.4 m, amb llosa de formigó estructural HA-25/B/10/I, de 20 cm de gruix,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, col·locats cada 20 cm, subbase de granulat amb grava de pedrera de 15
cm de gruix, barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat de
290x140x100 mm, acabat vist.

6 4LZ11511

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
COBERTACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de sostre de coberta entre biguetes de formigó existents amb encadellat ceràmic de 600x250x60 mm, gruix 6
cm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

1 A0000003

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

T C#*D#*E#*F#1 AMPLADA LLARGADA

C#*D#*E#*F#2 Edifici orientació sud-est, nord-oest 10,800 33,340 360,072

C#*D#*E#*F#3 Edifici orientació sud-oest, nord-est 10,060 27,800 279,668

TOTAL AMIDAMENT 639,740

m2 Capa de compressió, per damunt del taulell ceràmic, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:62 E93A13D0

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

T C#*D#*E#*F#1 AMPLADA LLARGADA

C#*D#*E#*F#2 Edifici orientació sud-est, nord-oest 10,800 33,340 360,072

C#*D#*E#*F#3 Edifici orientació sud-oest, nord-est 10,060 27,800 279,668

TOTAL AMIDAMENT 639,740

m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament tèrmic per cobertes amb suport de formigó, gruix 80 mm, dimensió
1,25 m x 0,6 m, imputrescible i alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes, ref. 6951-30 de la sèrie XPS -
Poliestirè extruit de ASFALTEX.
Adherida a la làmina d'impermeabilització amb adhesiu base de poliuretà, col·locat en cordons de 20 mm de gruix.

3 A0000002

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

T C#*D#*E#*F#1 AMPLADA LLARGADA

C#*D#*E#*F#2 Edifici orientació sud-est, nord-oest 10,800 33,340 360,072

C#*D#*E#*F#3 Edifici orientació sud-oest, nord-est 10,060 27,800 279,668

TOTAL AMIDAMENT 639,740

EUR
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m2 Col·locació de làmina auto-adhesiva, de betum elastomèric, LBA-44/GFP, negre TEXSELF de la casa comercial TEXSA4 A0000001

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

T C#*D#*E#*F#1 AMPLADA LLARGADA

C#*D#*E#*F#2 Edifici orientació sud-est, nord-oest 10,800 33,340 360,072

C#*D#*E#*F#3 Edifici orientació sud-oest, nord-est 10,060 27,800 279,668

TOTAL AMIDAMENT 639,740

m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10

5 K52219MK

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

T1 AMPLADA LLARGADA

C#*D#*E#*F#2 Edifici orientació sud-est, nord-oest 10,800 33,340 360,072

C#*D#*E#*F#3 Edifici orientació sud-oest, nord-est 10,060 27,800 279,668

TOTAL AMIDAMENT 639,740

m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:106 E5ZA2B52

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

C#*D#*E#*F#1 27,400 27,400

C#*D#*E#*F#2 33,540 33,540

TOTAL AMIDAMENT 60,940

PRESSUPOSTOBRA 00
ESCALESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:81 E9VZ191N

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

T1 METRE/LINEAL PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 Escala accés principal 1,800 17,000 30,600

C#*D#*E#*F#3 Escala accés secundari 1,730 17,000 29,410

TOTAL AMIDAMENT 60,010

PRESSUPOSTOBRA 00
TANCAMENTS I DIVISORIESCAPÍTOL 06
DIVISORIES INTERIORSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm ref. SUPERMAÓ 7 de la serie Supermaó de
CERÀMICA BELIANES , LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en
base escaiola 

1 K614D723L8SV

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

T1 LLARGADA ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Bany homes P.1 4,070 2,450 9,972

C#*D#*E#*F#3 2,860 2,450 7,007

C#*D#*E#*F#5 Bany dones P.1 2,860 2,450 7,007

C#*D#*E#*F#6 2,420 2,450 5,929

C#*D#*E#*F#8 Pas d'instal·lacions P.1 0,810 2,450 1,985

C#*D#*E#*F#9 0,930 2,450 2,279

C#*D#*E#*F#10 0,590 2,450 1,446

C#*D#*E#*F#11 0,860 2,450 2,107

C#*D#*E#*F#13 Cuina P.0 3,050 2,200 6,710

C#*D#*E#*F#14 3,000 2,200 6,600

C#*D#*E#*F#15 2,480 2,200 5,456

C#*D#*E#*F#17 Pas d'instal·lacions P.0 0,930 2,200 2,046

C#*D#*E#*F#18 0,620 2,200 1,364

C#*D#*E#*F#19 1,350 2,200 2,970

C#*D#*E#*F#20 0,500 2,200 1,100

C#*D#*E#*F#21 1,080 2,200 2,376

C#*D#*E#*F#22 0,720 2,200 1,584

TOTAL AMIDAMENT 67,938

m2 Envà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 500x500x70 mm ref. SUPERENVÀ 7 de la serie Superenvà de
CERÀMICA BELIANES , per a revestir, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment 1:8

2 K6152517L8SY

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 PB. tancament nord-oest 8,970 2,200 1,000 19,734

C#*D#*E#*F#4 PB. tancament sud-est 9,120 2,200 1,000 20,064

C#*D#*E#*F#6 PB. cuina 35,610 2,700 1,000 96,147

C#*D#*E#*F#8 PB. sala d'instal·lacions 25,840 2,730 1,000 70,543

C#*D#*E#*F#10 P1. tancament orientació sud-oest 4,020 2,200 1,000 8,844

C#*D#*E#*F#11 21,110 2,200 1,000 46,442

C#*D#*E#*F#12 9,710 2,450 1,000 23,790

C#*D#*E#*F#14 P1. tancament orientació nord-est 4,310 2,450 1,000 10,560

C#*D#*E#*F#15 20,720 2,450 1,000 50,764

C#*D#*E#*F#16 1,830 2,450 1,000 4,484

C#*D#*E#*F#18 P1. tancament orientació sud-est 33,440 2,450 1,000 81,928

C#*D#*E#*F#19 9,030 2,450 1,000 22,124

C#*D#*E#*F#21 P1. tancament orientació nord-oest 33,440 2,450 1,000 81,928

C#*D#*E#*F#22 8,970 2,450 1,000 21,977

TOTAL AMIDAMENT 559,329

EUR
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m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

3 K652725R

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 bany servei 2,900 2,200 1,000 6,380

C#*D#*E#*F#4 P.0 bany homes 10,990 2,200 1,000 24,178

C#*D#*E#*F#6 P.0 bany dones 3,020 2,200 1,000 6,644

C#*D#*E#*F#7 3,370 2,200 1,000 7,414

C#*D#*E#*F#9 P.0 bany minusvàlids 2,640 2,200 1,000 5,808

C#*D#*E#*F#11 P.0 bany infermeria 1 3,200 2,200 1,000 7,040

C#*D#*E#*F#12 1,890 2,200 1,000 4,158

C#*D#*E#*F#14 P.0 bany infermeria 2 3,310 2,200 1,000 7,282

C#*D#*E#*F#15 1,980 2,200 1,000 4,356

C#*D#*E#*F#17 P.1 bany monitors 9,330 2,450 1,000 22,859

TOTAL AMIDAMENT 96,119

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

4 K652525R

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 vestíbul ús restrigit 2,900 2,200 1,000 6,380

C#*D#*E#*F#4 P.0 vestidor serveis 4,220 2,200 1,000 9,284

C#*D#*E#*F#6 P.0 accés banys 3,310 2,200 1,000 7,282

C#*D#*E#*F#8 P.0 infermeria 2 5,150 2,200 1,000 11,330

C#*D#*E#*F#10 P.0 infermeria 1 5,690 2,200 1,000 12,518

C#*D#*E#*F#12 P.0 aula activitats 1 11,240 2,200 1,000 24,728

C#*D#*E#*F#14 P.0 aula activitats 2 16,620 2,200 1,000 36,564

C#*D#*E#*F#16 P.0 bugaderia 4,120 2,200 1,000 9,064

C#*D#*E#*F#18 P.1 vestíbul privat 11,640 2,450 1,000 28,518

C#*D#*E#*F#19 1,170 2,450 1,000 2,867

C#*D#*E#*F#20 2,180 2,450 1,000 5,341

C#*D#*E#*F#21 3,940 2,450 1,000 9,653

C#*D#*E#*F#23 P.1 Habitació monitors 2 3,760 2,450 1,000 9,212

C#*D#*E#*F#25 P.1 Habitació monitors 3 3,760 2,450 1,000 9,212

C#*D#*E#*F#27 P.1 Aula de reunió 3,760 2,450 1,000 9,212

C#*D#*E#*F#29 P.1 Aula d'activitats 2,770 2,450 1,000 6,787

C#*D#*E#*F#30 5,640 2,450 1,000 13,818

C#*D#*E#*F#31 4,760 2,450 1,000 11,662

C#*D#*E#*F#32 3,870 2,450 1,000 9,482

C#*D#*E#*F#33 1,570 2,450 1,000 3,847

EUR
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C#*D#*E#*F#35 P.1 Habitació 1 9,020 2,450 1,000 22,099

C#*D#*E#*F#37 P.1 Habitació 2 3,900 2,450 1,000 9,555

C#*D#*E#*F#39 P.1 Vestíbul general 23,700 2,450 1,000 58,065

C#*D#*E#*F#40 4,100 2,450 1,000 10,045

C#*D#*E#*F#41 17,090 2,450 1,000 41,871

C#*D#*E#*F#43 P.1 Habitació 7 divisoria 4,030 2,450 1,000 9,874

C#*D#*E#*F#45 P.1 Habitació 8 divisoria 4,030 2,450 1,000 9,874

C#*D#*E#*F#47 P.1 Habitació 9 divisoria 4,030 2,450 1,000 9,874

C#*D#*E#*F#49 P.1 Habitació 3 divisoria 4,030 2,450 1,000 9,874

C#*D#*E#*F#51 P.1 Habitació 4 divisoria 4,030 2,450 1,000 9,874

C#*D#*E#*F#53 P.1 Habitació 5 divisoria 4,030 2,450 1,000 9,874

TOTAL AMIDAMENT 437,640

u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 95 cm d'amplària i 210 cm d'alçària5 KANA7196

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

C#*D#*E#*F#2 Planta baixa 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 Planta primera 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 170 cm d'amplària i 210 cm d'alçària6 KANA71H6

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, maó calat fonoabsorbent, segons la norma UNE-EN 771-1, de
240x135x93 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

7 K612E11N

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 sala d'instal·lacions 8,880 2,730 1,000 24,242

C#*D#*E#*F#4 P.0 bugaderia 5,090 2,730 1,000 13,896

C#*D#*E#*F#5 3,620 2,730 1,000 9,883

C#*D#*E#*F#7 P.0 cuina 2,100 2,730 1,000 5,733

C#*D#*E#*F#8 3,220 2,730 1,000 8,791

C#*D#*E#*F#9 4,640 2,730 1,000 12,667

C#*D#*E#*F#10 10,310 2,730 1,000 28,146

C#*D#*E#*F#11 5,730 2,730 1,000 15,643

C#*D#*E#*F#12 4,640 2,730 1,000 12,667

C#*D#*E#*F#14 P.1 bany dones 13,690 2,450 1,000 33,541

C#*D#*E#*F#16 P.1 bany homes 8,150 2,450 1,000 19,968

C#*D#*E#*F#18 P.1 bany minusvàlids 6,390 2,450 1,000 15,656

C#*D#*E#*F#20 P.1 vestíbul 4,170 0,900 1,000 3,753

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 204,586

u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

8 E66AA200

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P.1 bany homes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

9 E66AA500

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

C#*D#*E#*F#1 P.1 bany homes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color vermell C062 NCS: S 1080 Y90R, a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

10 E66AA000

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany dones 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 P.1 bany dones 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable

11 E66AB090

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P.1 bany homes 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color vermell C062 NCS: S 1080 Y90R, a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable

12 E66AB000

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany dones 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P.1 bany dones 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable

13 E66AB010

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 separador urinaris bany homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P.1 separador urinaris bany homes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PA Partida alçada en el ram de paleteria, en obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb
guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

14 EY011222

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
TANCAMENTS I DIVISORIESCAPÍTOL 06
TANCAMENTS EXTERIORSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

1 E8K434DK

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

T1 LLARGADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 orientació nord-oest 0,950 1,000 0,950

C#*D#*E#*F#3 1,300 1,000 1,300

C#*D#*E#*F#4 2,220 2,000 4,440

C#*D#*E#*F#5 3,510 3,000 10,530

C#*D#*E#*F#6 1,050 3,000 3,150

C#*D#*E#*F#8 P.0 orientació sud-est 0,950 7,000 6,650

C#*D#*E#*F#9 0,850 1,000 0,850

C#*D#*E#*F#10 1,640 1,000 1,640

C#*D#*E#*F#11 1,730 1,000 1,730

C#*D#*E#*F#13 P.0 orientació sud-oest 1,430 2,000 2,860

C#*D#*E#*F#14 1,430 1,000 1,430

C#*D#*E#*F#16 P.0 orientació nord-est 0,830 1,000 0,830

C#*D#*E#*F#17 1,800 3,000 5,400

C#*D#*E#*F#19 P.1 orientació nord-oest 0,950 4,000 3,800

C#*D#*E#*F#20 1,800 8,000 14,400

C#*D#*E#*F#22 P.1 orientació sud-est 0,950 5,000 4,750

C#*D#*E#*F#23 1,800 4,000 7,200

C#*D#*E#*F#24 1,380 2,000 2,760

C#*D#*E#*F#26 P1. orientació sud-oest 1,430 4,000 5,720

EUR
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C#*D#*E#*F#28 P1. orientació nord-est 1,800 5,000 9,000

C#*D#*E#*F#29 0,670 1,000 0,670

TOTAL AMIDAMENT 90,060

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 110x210
cm

2 KANV3483

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 95x210
cm

3 KANV3383

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

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

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

C#*D#*E#*F#4 bastiment per a portes tallafocs 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 170x210
cm

4 KANV3683

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

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

C#*D#*E#*F#3 bastiment de tallafocs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
90x180 cm

5 KAN513B1

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

C#*D#*E#*F#2 P.1 façana orientació nord-oest 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 P.1 façana orientació sud-est 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 P.0 façana orientació sud-est 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
180x180 cm

6 KAN516B1

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

C#*D#*E#*F#2 P.0 façana orientació sud-est 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P.1 façana orientació sud-est 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 P.1 façana orientació nord-oest 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EUR
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u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
140x120 cm

7 KAN51531

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

C#*D#*E#*F#2 P.0 façana sud-est 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 P.0 façana nord-oest 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 P.0 façana sud-oest 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 P.1 façana sud-oest 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
95x110 cm

8 KAN51331

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

C#*D#*E#*F#2 P.0 façana sud-est 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 P.0 façana nord-oest 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 P.0 façana nord-est 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
105x110 cm

9 KAN51431

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 façana nord-oest 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
225x130 cm

10 KAN51841

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 façana nord-oest 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
350x130 cm

11 KAN51E41

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 façana nord-oest 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
70x110 cm

12 KAN51231

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 façana nord est 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
180x110 cm

13 KAN51631

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 façana nord est 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P.1 façana nord est 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

kg Col·locació de llindes en obertures de nous forats de pas amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

14 K4475111

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

T1 LLARGADA KG UNITATS

C#*D#*E#*F#2 IPN 100 1,800 8,320 12,000 179,712

C#*D#*E#*F#3 HEA 100 1,800 16,700 12,000 360,720

C#*D#*E#*F#4 IPN 140 2,230 14,400 2,000 64,224

C#*D#*E#*F#5 HEA 120 2,230 19,900 2,000 88,754

C#*D#*E#*F#6 IPN 200 3,510 26,300 3,000 276,939

C#*D#*E#*F#7 HEA 160 3,510 30,400 3,000 320,112

TOTAL AMIDAMENT 1.290,461

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 280x125x100 mm ref. G10 de la serie Gamma
Convencional d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma  UNE-EN 998-2

15 K612B512K830

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

T1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 P.0 façana orientació sud-est 21,010 21,010

C#*D#*E#*F#3 P.1 façana orientació sud-est 14,810 14,810

C#*D#*E#*F#4 P.0 façana orientació nord-oest 5,580 5,580

C#*D#*E#*F#5 P.1 façana orientació nord-oest 4,750 4,750

C#*D#*E#*F#6 P.0 façana sud-oest 2,950 2,950

C#*D#*E#*F#7 P.1 façana sud-oest 5,040 5,040

C#*D#*E#*F#8 P.0 façana nord-est 3,910 3,910

TOTAL AMIDAMENT 58,050

m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2

16 K614HN1M

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 façana orientació sud-est 21,010 21,010

C#*D#*E#*F#3 P.1 façana orientació sud-est 14,810 14,810

C#*D#*E#*F#4 P.0 façana orientació nord-oest 5,580 5,580

C#*D#*E#*F#5 P.1 façana orientació nord-oest 4,750 4,750

EUR
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C#*D#*E#*F#6 P.0 façana sud-oest 2,950 2,950

C#*D#*E#*F#7 P.1 façana sud-oest 5,040 5,040

C#*D#*E#*F#8 P.0 façana nord-est 3,910 3,910

TOTAL AMIDAMENT 58,050

PRESSUPOSTOBRA 00
TANCAMENTS I DIVISORIESCAPÍTOL 06
FALS SOSTRETITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref.
P35883000 de la serie PPM 13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

1 K8447220LNWQ

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 bany serveis 6,440 6,440

C#*D#*E#*F#4 P.0 bany homes 14,480 14,480

C#*D#*E#*F#6 P.0 bany dones 13,050 13,050

C#*D#*E#*F#8 P.0 bany minusvàlids 5,420 5,420

C#*D#*E#*F#10 P.0 bany infermeria 1 2,240 2,240

C#*D#*E#*F#12 P.0 bany infermeria 2 2,390 2,390

C#*D#*E#*F#14 P.0 bugaderia 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#16 P.1 bany monitors 10,520 10,520

C#*D#*E#*F#18 P.1 bany homes 39,260 39,260

C#*D#*E#*F#20 P.1 bany dones 37,450 37,450

C#*D#*E#*F#22 P.1 bany minusvàlids 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 157,650

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref.
P01303000PH de la serie PPH 13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

2 K8443220LNW1

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 vestíbul ús restringit 7,580 7,580

C#*D#*E#*F#4 P.0 zona de material de neteja 3,730 3,730

C#*D#*E#*F#6 P.0 vestídor serveis 11,450 11,450

C#*D#*E#*F#8 P.0 vestíbul d'entrada 27,310 27,310

C#*D#*E#*F#10 P.0 vestíbul accés bany 4,320 4,320

C#*D#*E#*F#12 P.0 infermeria 1 11,430 11,430

C#*D#*E#*F#14 P.0 infermeria 2 9,640 9,640

C#*D#*E#*F#16 P.0 aula d'activitats 1 41,820 41,820

C#*D#*E#*F#18 P.0 aula d'activitats 2 32,860 32,860

EUR
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C#*D#*E#*F#20 P.0 vestíbul accés restingit 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#22 P.1 habitació monitoris 1 15,530 15,530

C#*D#*E#*F#24 P.1 habitació monitors 2 14,830 14,830

C#*D#*E#*F#26 P.1 habitació monitors 3 13,560 13,560

C#*D#*E#*F#28 P.1 magatzem 4,270 4,270

C#*D#*E#*F#30 P.1 aula de reunió 14,850 14,850

C#*D#*E#*F#32 P.1 aula activitats 51,370 51,370

C#*D#*E#*F#34 P.1 habitació 1 20,110 20,110

C#*D#*E#*F#36 P.1 habitació 2 15,710 15,710

C#*D#*E#*F#38 P.1 habitació 3 20,620 20,620

C#*D#*E#*F#40 P.1 habitació 4 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#42 P.1 habitació 5 24,330 24,330

C#*D#*E#*F#44 P.1 habitació 6 34,110 34,110

C#*D#*E#*F#46 P.1 habitació 7 20,050 20,050

C#*D#*E#*F#48 P.1 habitació 8 16,310 16,310

C#*D#*E#*F#50 P.1 habitació 9 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#52 P.1 habitació 10 15,740 15,740

TOTAL AMIDAMENT 467,610

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus ignifuga, per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref.
P10402714h de la serie PLACOFLAN PPF 13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

3 K8443220LNVZ

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 Cuina 75,360 75,360

C#*D#*E#*F#4 P.0 Sala d'instal·lacions 33,800 33,800

TOTAL AMIDAMENT 109,160

m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12.5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH45010600AC de la serie QUATTRO TIPO 50 de
PLACO

4 E844K142LNYP

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 vestíbul general 58,830 58,830

C#*D#*E#*F#3 P.0 menjador 129,280 129,280

C#*D#*E#*F#5 P.1 vestíbul privat monitors 13,700 13,700

C#*D#*E#*F#6 P.1 vestíbul general 127,890 127,890

TOTAL AMIDAMENT 329,700

PRESSUPOSTOBRA 00

EUR
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PAVIMENTSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:61 E9U21AAD

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bugaderia 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#2 8,280 8,280

C#*D#*E#*F#3 1,650 1,650

C#*D#*E#*F#4 P.0 vestíbul accés sala instal·lacions 4,240 4,240

C#*D#*E#*F#5 0,260 0,260

C#*D#*E#*F#6 2,940 2,940

C#*D#*E#*F#7 P.0 vestibul general 0,870 0,870

C#*D#*E#*F#8 4,440 4,440

C#*D#*E#*F#9 9,340 9,340

C#*D#*E#*F#10 4,390 4,390

C#*D#*E#*F#11 3,330 3,330

C#*D#*E#*F#12 8,450 8,450

C#*D#*E#*F#13 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#14 3,150 3,150

C#*D#*E#*F#15 6,060 6,060

C#*D#*E#*F#16 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#17 10,530 10,530

C#*D#*E#*F#18 1,080 1,080

C#*D#*E#*F#19 P.0 aula activitats 1 19,750 19,750

C#*D#*E#*F#20 8,450 8,450

C#*D#*E#*F#21 P.0 aula d'activitats 2 25,270 25,270

C#*D#*E#*F#22 P.0 infermeria 1 5,280 5,280

C#*D#*E#*F#23 7,800 7,800

C#*D#*E#*F#24 P.0 infermeria 2 6,750 6,750

C#*D#*E#*F#25 5,430 5,430

C#*D#*E#*F#26 P.0 vestíbul entrada banys 2,080 2,080

C#*D#*E#*F#27 1,570 1,570

C#*D#*E#*F#28 0,680 0,680

C#*D#*E#*F#29 P.0 menjador 12,480 12,480

C#*D#*E#*F#30 6,530 6,530

C#*D#*E#*F#31 30,280 30,280

C#*D#*E#*F#32 P.0 vestíbul d'entrada 3,170 3,170

C#*D#*E#*F#33 10,170 10,170

C#*D#*E#*F#34 2,980 2,980

C#*D#*E#*F#35 P.0 vestídor servei 5,740 5,740

C#*D#*E#*F#36 8,650 8,650

C#*D#*E#*F#37 P.0 espai magatzem material de neteja 7,130 7,130

C#*D#*E#*F#38 P.0 vestibul ús restringit 1,620 1,620

EUR
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C#*D#*E#*F#39 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#40 1,280 1,280

C#*D#*E#*F#41 0,410 0,410

C#*D#*E#*F#42 P.0 accés cuina 3,450 3,450

C#*D#*E#*F#43 3,490 3,490

C#*D#*E#*F#44 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#45 1,450 1,450

C#*D#*E#*F#46 P.1 habitació monitors 1 14,750 14,750

C#*D#*E#*F#47 P.1 magatzem 7,220 7,220

C#*D#*E#*F#48 P.1 habitació monitors 2 14,490 14,490

C#*D#*E#*F#49 P.1 habitació monitors 3 13,690 13,690

C#*D#*E#*F#50 P.1 sala de reunió 14,380 14,380

C#*D#*E#*F#51 P.1 aula d'activitats 4,400 4,400

C#*D#*E#*F#52 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#53 7,350 7,350

C#*D#*E#*F#54 13,150 13,150

C#*D#*E#*F#55 P.1 habitació 1 17,010 17,010

C#*D#*E#*F#56 P.1 habitació 2 14,810 14,810

C#*D#*E#*F#57 P.1 habitació 3 17,240 17,240

C#*D#*E#*F#58 P.1 habitació 4 14,830 14,830

C#*D#*E#*F#59 P.1 habitació 5 19,080 19,080

C#*D#*E#*F#60 P.1 habitació 6 23,930 23,930

C#*D#*E#*F#61 P.1 habitació 7 16,970 16,970

C#*D#*E#*F#62 P.1 habitació 8 15,110 15,110

C#*D#*E#*F#63 P.1 habitació 9 14,830 14,830

C#*D#*E#*F#64 P.1 habitació 10 14,830 14,830

C#*D#*E#*F#65 P.1 vestíbul general 5,640 5,640

C#*D#*E#*F#66 3,060 3,060

C#*D#*E#*F#67 1,020 1,020

C#*D#*E#*F#68 9,960 9,960

C#*D#*E#*F#69 5,060 5,060

C#*D#*E#*F#70 2,930 2,930

C#*D#*E#*F#71 4,140 4,140

C#*D#*E#*F#72 0,430 0,430

C#*D#*E#*F#73 2,950 2,950

C#*D#*E#*F#74 0,260 0,260

C#*D#*E#*F#75 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#76 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#77 2,590 2,590

C#*D#*E#*F#78 4,310 4,310

C#*D#*E#*F#79 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#80 13,600 13,600

C#*D#*E#*F#81 6,800 6,800

EUR
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C#*D#*E#*F#82 2,950 2,950

C#*D#*E#*F#83 2,950 2,950

C#*D#*E#*F#84 6,100 6,100

TOTAL AMIDAMENT 615,920

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit model ´´CANTÀBRIC 4524´´, de 40x40 cm, preu alt, de la casa comercial
PREFABRICATS PUJOL col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal

2 E9C1142A

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bugaderia 17,050 17,050

C#*D#*E#*F#2 P.0 vestíbul general 59,120 59,120

C#*D#*E#*F#3 P.0 aula d'activitats 1 41,820 41,820

C#*D#*E#*F#4 P.0 aula d'activitats 2 32,860 32,860

C#*D#*E#*F#5 P.0 infermeria 1 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#6 P.0 infermeria 2 9,820 9,820

C#*D#*E#*F#7 P.0 bany d'infermeria 1 2,310 2,310

C#*D#*E#*F#8 P.0 bany d'infermeria 2 2,420 2,420

C#*D#*E#*F#9 P.0 bany homes 14,480 14,480

C#*D#*E#*F#10 P.0 bany dones 13,060 13,060

C#*D#*E#*F#11 P.0 bany minusvàlids 5,420 5,420

C#*D#*E#*F#12 P.0 menjador 134,110 134,110

C#*D#*E#*F#13 P.0 vestidor d'entrada 27,310 27,310

C#*D#*E#*F#14 P.0 vestidor d'ùs restringit 11,400 11,400

C#*D#*E#*F#15 P.0 vestídor servei 11,570 11,570

C#*D#*E#*F#16 P.0 bany servei 6,440 6,440

C#*D#*E#*F#17 P.0 zona de material de neteja 3,790 3,790

TOTAL AMIDAMENT 404,580

m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2
tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8

3 E9V2A8RN

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

T1 METRE/LINEAL PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 Escala accés principal 1,800 17,000 30,600

C#*D#*E#*F#3 Escala accés secundari 1,730 17,000 29,410

TOTAL AMIDAMENT 60,010

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, abocat
mitjançant bombeig col·locada sobre panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació

4 E9362861

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bugaderia 17,050 17,050

C#*D#*E#*F#2 P.0 vestíbul general 59,120 59,120

C#*D#*E#*F#3 P.0 aula d'activitats 1 41,820 41,820

C#*D#*E#*F#4 P.0 aula d'activitats 2 32,860 32,860

EUR
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C#*D#*E#*F#5 P.0 infermeria 1 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#6 P.0 infermeria 2 9,820 9,820

C#*D#*E#*F#7 P.0 bany d'infermeria 1 2,310 2,310

C#*D#*E#*F#8 P.0 bany d'infermeria 2 2,420 2,420

C#*D#*E#*F#9 P.0 bany homes 14,480 14,480

C#*D#*E#*F#10 P.0 bany dones 13,060 13,060

C#*D#*E#*F#11 P.0 bany minusvàlids 5,420 5,420

C#*D#*E#*F#12 P.0 menjador 134,110 134,110

C#*D#*E#*F#13 P.0 vestidor d'entrada 27,310 27,310

C#*D#*E#*F#14 P.0 vestidor d'ùs restringit 11,400 11,400

C#*D#*E#*F#15 P.0 vestídor servei 11,570 11,570

C#*D#*E#*F#16 P.0 bany servei 6,440 6,440

C#*D#*E#*F#17 P.0 zona de material de neteja 3,790 3,790

C#*D#*E#*F#18 P.0 cuina 68,080 68,080

C#*D#*E#*F#19 P.0 sala d'instal·lacions 35,200 35,200

TOTAL AMIDAMENT 507,860

m2 Paviment flotant de terratzo de gra mitjà de 40x40x3,3 cm, model CANTÀBRIC 4524, preu superior, del comercial
PREFABRICATS PUJOL, col·locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de morter 1:6 i aïllament
amb Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

5 1971B10A

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

C#*D#*E#*F#1 P.1 aula de reunió 14,850 14,850

C#*D#*E#*F#2 P.1 habitació monitors 1 15,530 15,530

C#*D#*E#*F#3 P.1 habitació monitors 2 14,830 14,830

C#*D#*E#*F#4 P.1 habitació monitors 3 13,560 13,560

C#*D#*E#*F#5 P.1 magatzem 4,270 4,270

C#*D#*E#*F#6 P.1 passadís privat 14,020 14,020

C#*D#*E#*F#7 P.1 vestíbul general 95,220 95,220

C#*D#*E#*F#8 P.1 aula d'activitats 51,370 51,370

C#*D#*E#*F#9 P.1 habitació 1 20,110 20,110

C#*D#*E#*F#10 P.1 habitació 2 15,720 15,720

C#*D#*E#*F#11 P.1 habitació 3 20,620 20,620

C#*D#*E#*F#12 P.1 habitació 4 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#13 P.1 habitació 5 24,330 24,330

C#*D#*E#*F#14 P.1 habitació 6 34,110 34,110

C#*D#*E#*F#15 P.1 habitació 7 20,050 20,050

C#*D#*E#*F#16 P.1 habitació 8 16,310 16,310

C#*D#*E#*F#17 P.1 habitació 9 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#18 P.1 habitació 10 15,740 15,740

TOTAL AMIDAMENT 422,120

EUR
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m2 Paviment de cuina anti-lliscant, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant ´´Indubeige R10´´, classe A3 (UNE-EN
14411), de forma quadrada de 24,4x24,4x1, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 de la casa comercial Rosa Gresl , col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

6 E9DBA44B

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

C#*D#*E#*F#1 cuina 68,080 68,080

TOTAL AMIDAMENT 68,080

m2 Paviment amb rajola de gres porcelànic de 60x60x3,3 cm, model antracita preu superior, del comercial BAUHAUS,
col·locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de morter 1:6 i aïllament amb Panell rígid de llana
mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK)

7 10000040

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 bany servei 5,330 5,330

C#*D#*E#*F#3 P.0 bany monitors 8,360 8,360

C#*D#*E#*F#4 P.1 bany minusvàlids 7,180 7,180

C#*D#*E#*F#5 P.1 bany homes 40,730 40,730

C#*D#*E#*F#6 P.1 bany dones 37,590 37,590

TOTAL AMIDAMENT 99,190

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

8 K9E1321G

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

C#*D#*E#*F#1 126,300 126,300

TOTAL AMIDAMENT 126,300

PRESSUPOSTOBRA 00
AÏLLAMENTSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema Webertherm Natura ´´WEBER´´, amb ETA - 15/0085, compost
per: panell rígid d'aglomerat de suro natural expandit, sense additius, Webertherm Placa Corcho ´´WEBER´´, de color
marró, de 80 mm d'espessor, fixat al suport amb morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm
Base, ´´WEBER´´, color gris i fixacions mecàniques amb espiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb fibra de
vidre, Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´; capa de regularització de morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm 160
´´WEBER´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla, 160 g/m² de massa superficial i 0,52 mm de gruix; capa d'acabat de morter
de calç imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSI W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o en exteriors,
Webercal Flexible ´´WEBER´´, colors escollits, tonalitats de verds i marrons, en franges horitzontals de 0,92 m d'altura,
compost de calç aèria, resines sintètiques, càrregues i pigments minerals i additius orgànics i inorgànics. Inclús perfils
d'arrencada ´´WEBER´´, d'alumini, perfils per a formació de goterons Webertherm CF ´´WEBER´´, de PVC amb malla,
perfils de cantó ´´WEBER´´, d'alumini amb malla.

1 10000020

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS Superfície

C#*D#*E#*F#2 Façana orientació sud-est 33,620 5,530 1,000 185,919

C#*D#*E#*F#3 façana lateral 0,000 1,000 60,650 0,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 finestres 0,940 1,900 -5,000 -8,930

C#*D#*E#*F#5 1,800 1,800 -5,000 -16,200

C#*D#*E#*F#6 1,400 1,400 -2,000 -3,920

C#*D#*E#*F#7 0,950 1,100 -6,000 -6,270

C#*D#*E#*F#8 0,950 1,580 -1,000 -1,501

C#*D#*E#*F#9 portes 1,100 2,150 -1,000 -2,365

C#*D#*E#*F#10 1,640 2,150 -1,000 -3,526

C#*D#*E#*F#12 Façana orientació nord-oest 33,620 5,460 1,000 183,565

C#*D#*E#*F#13 façana lateral 1,000 60,650 60,650

C#*D#*E#*F#14 finestres 3,510 1,310 -0,500 -2,299

C#*D#*E#*F#16 Façana orientació sud-oest 17,050 5,530 1,000 94,287

C#*D#*E#*F#17 façana lateral 1,000 39,700 39,700

C#*D#*E#*F#19 Façana orientació nord-est 27,540 5,530 1,000 152,296

TOTAL AMIDAMENT 671,406

m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials

2 E7D21622

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

T1 LLARGADA ALÇADA SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 parets cuina 36,120 2,730 98,608

C#*D#*E#*F#4 sostre cuina 68,200 68,200

C#*D#*E#*F#6 parets sala d'instal·lacions 25,350 2,730 69,206

C#*D#*E#*F#8 sostre sala d'instal·lacions 33,250 33,250

TOTAL AMIDAMENT 269,264

m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i 80 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb imprimació ref. 2421456 de la serie
Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat sense adherir

3 K7C96811L3QN

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 bugaderia 17,050 17,050

C#*D#*E#*F#3 aula d'activitats 1 41,820 41,820

C#*D#*E#*F#4 aula d'activitats 2 32,860 32,860

C#*D#*E#*F#5 infermeria 1 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#6 infermeria 2 9,820 9,820

C#*D#*E#*F#7 bany d'infermeria 1 2,310 2,310

C#*D#*E#*F#8 bany d'infermeria 2 2,420 2,420

C#*D#*E#*F#9 bany homes 14,480 14,480

C#*D#*E#*F#10 bany dones 13,060 13,060

C#*D#*E#*F#11 bany minusvàlids 5,420 5,420

C#*D#*E#*F#12 vestíbul d'entrada 27,310 27,310

C#*D#*E#*F#13 vestíbul d'ús restringit 11,400 11,400

C#*D#*E#*F#14 vestídor servei 11,570 11,570

EUR
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C#*D#*E#*F#15 bany servei 6,440 6,440

C#*D#*E#*F#16 zona de material de neteja 3,790 3,790

C#*D#*E#*F#18 P.1 aula de reunió 14,850 14,850

C#*D#*E#*F#19 bany monitors 10,520 10,520

C#*D#*E#*F#20 habitació monitors 1 15,530 15,530

C#*D#*E#*F#21 habitació monitors 2 14,830 14,830

C#*D#*E#*F#22 habitació monitors 3 13,560 13,560

C#*D#*E#*F#23 magatzem 4,270 4,270

C#*D#*E#*F#24 aula d'activitats 51,370 51,370

C#*D#*E#*F#25 habitació 1 20,110 20,110

C#*D#*E#*F#26 habitació 2 15,710 15,710

C#*D#*E#*F#27 habitació 3 20,620 20,620

C#*D#*E#*F#28 habitació 4 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#29 habitació 5 24,330 24,330

C#*D#*E#*F#30 habitació 6 34,110 34,110

C#*D#*E#*F#31 habitació 7 20,050 20,050

C#*D#*E#*F#32 habitació 8 16,310 16,310

C#*D#*E#*F#33 habitació 9 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#34 habitació 10 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#35 bany minusvàlids 9,090 9,090

C#*D#*E#*F#36 bany dones 37,590 37,590

C#*D#*E#*F#37 bany homes 40,730 40,730

TOTAL AMIDAMENT 622,150

m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, amb imprimació ref. 2421455 de la
serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat sense adherir

4 K7C96511L3QL

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 Sostre de cuina 68,200 68,200

3 0,000

C#*D#*E#*F#4 Sostre de sala d'instal·lacions 33,250 33,250

TOTAL AMIDAMENT 101,450

m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i 80 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb imprimació ref. 2421456 de la serie
Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat amb fixacions mecàniques

5 K7C96814L3QN

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

T1 SUPERFÍCIE

C#*D#*E#*F#2 P.0 Vestíbul general 59,120 59,120

C#*D#*E#*F#3 Menjador 134,110 134,110

C#*D#*E#*F#5 P.1 Passadís privat 14,010 14,010

C#*D#*E#*F#6 Vestíbul general 95,220 95,220

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 302,460

PRESSUPOSTOBRA 00
REVESTIMENTSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat1 E81131B2

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 Sala d'instal·lacions 25,840 2,200 1,000 56,848

TOTAL AMIDAMENT 56,848

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

2 E8121113

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

2 PB. tancament orientació sud-oest

C#*D#*E#*F#3 3,670 2,200 1,000 8,074

C#*D#*E#*F#4 17,520 2,200 1,000 38,544

C#*D#*E#*F#6 PB. tancament orientació nord-oest 22,620 2,200 1,000 49,764

8 PB. distribució interior

C#*D#*E#*F#9 vestibul general 8,040 2,200 1,000 17,688

C#*D#*E#*F#10 7,390 2,200 1,000 16,258

C#*D#*E#*F#11 5,300 2,200 1,000 11,660

C#*D#*E#*F#12 bugaderia 3,620 2,200 1,000 7,964

C#*D#*E#*F#13 1,650 2,200 1,000 3,630

C#*D#*E#*F#14 1,850 2,200 1,000 4,070

C#*D#*E#*F#15 aula activitats 4,530 2,200 1,000 9,966

C#*D#*E#*F#16 passadís accés cuina 9,010 2,200 1,000 19,822

C#*D#*E#*F#17 vestíbul - zona de material -  vestídor
serveis

8,020 2,200 1,000 17,644

C#*D#*E#*F#18 9,150 2,200 1,000 20,130

C#*D#*E#*F#19 vestíbul entre cuina i menjador 8,880 2,200 1,000 19,536

C#*D#*E#*F#21 PB. tancament orientació nord-oest 22,220 2,200 1,000 48,884

C#*D#*E#*F#22 8,970 2,200 1,000 19,734

C#*D#*E#*F#24 P1. tancament orientació sud-oest 4,020 2,200 1,000 8,844

C#*D#*E#*F#25 21,110 2,200 1,000 46,442

C#*D#*E#*F#27 P1. tancament orientació nord-est 4,310 2,450 1,000 10,560

C#*D#*E#*F#28 20,720 2,450 1,000 50,764

C#*D#*E#*F#30 P1. tancament orientació sud-est 23,050 2,450 1,000 56,473

C#*D#*E#*F#31 9,030 2,450 1,000 22,124

C#*D#*E#*F#33 P1. tancament orientació nord-oest 8,970 2,450 1,000 21,977

EUR
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C#*D#*E#*F#34 23,700 2,450 1,000 58,065

C#*D#*E#*F#36 P1. distribució interior 15,070 2,450 1,000 36,922

C#*D#*E#*F#37 4,030 2,450 1,000 9,874

C#*D#*E#*F#38 4,170 0,900 1,000 3,753

C#*D#*E#*F#39 4,130 2,450 1,000 10,119

C#*D#*E#*F#40 4,030 2,450 1,000 9,874

C#*D#*E#*F#41 4,170 0,900 2,000 7,506

C#*D#*E#*F#42 2,110 2,450 1,000 5,170

C#*D#*E#*F#43 2,010 2,450 1,000 4,925

TOTAL AMIDAMENT 676,760

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres, de 24,4x49,4x0,8cm, preu mitjà, color
blanc Ref. 244G1 del fabricant ROSA GRES de 8 a 9 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

3 E8241345

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 cuina 66,300 2,200 1,000 145,860

TOTAL AMIDAMENT 145,860

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de
regle

4 E81131B1

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.1 bany monitors 3,550 2,450 1,000 8,698

C#*D#*E#*F#4 P.1 bany minusvàlids 12,480 2,450 1,000 30,576

C#*D#*E#*F#6 P.1 bany homes 40,640 2,450 1,000 99,568

C#*D#*E#*F#8 P.1 bany dones 38,600 2,450 1,000 94,570

C#*D#*E#*F#10 P.0 bany servei 7,340 2,200 1,000 16,148

C#*D#*E#*F#12 P.0 cuina 66,900 2,450 1,000 163,905

TOTAL AMIDAMENT 413,465

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 ref. P01FA732 de la
serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

5 E8261265K8TV

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 Bany d'infermeria 1 6,080 2,200 1,000 13,376

C#*D#*E#*F#4 P.0 Bany d'infermeria 2 6,310 2,200 1,000 13,882

TOTAL AMIDAMENT 27,258

EUR
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m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada de 30x90 mm, model
Blanco ref. 82222337, preu mitjà, de 1 a 4 peces/m2 ref. 100008248 de la serie Revestiments Artens col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la serie Materials per
a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)

6 E8251328000E

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 bany dones 14,590 2,200 1,000 32,098

C#*D#*E#*F#4 P.0 bany homes 15,370 2,200 1,000 33,814

C#*D#*E#*F#6 P.0 bany minusvàlids 9,400 2,200 1,000 20,680

C#*D#*E#*F#8 P.0 bany servei 10,240 2,200 1,000 22,528

C#*D#*E#*F#10 P.1 bany monitors 14,800 2,400 1,000 35,520

C#*D#*E#*F#12 P.1 bany minusvàlids 12,500 2,400 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#14 P.1 bany homes 40,650 2,400 1,000 97,560

C#*D#*E#*F#16 P.1 bany dones 38,600 2,400 1,000 92,640

TOTAL AMIDAMENT 364,840

PRESSUPOSTOBRA 00
ELEMENTS D'ACABATCAPÍTOL 10
MOBILIARI DE BANYSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 344397000 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , amb
seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

1 EJ14B21QK4CL

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 banys d'infermeria 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 P.0 bany dones 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 P.0 bany homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 P.0 bany servei 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 P.0 bany minusvàlids 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 P.1 bany monitors 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 P.1 bany homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#15 P.1 bany dones 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#17 P.1 bany minusvàlids 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Fluxor per a inodor, ref. N199520701 de la serie Complementos NK de NOKEN encastat, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

2 KJ24A433HJWQ

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 banys d'infermeria 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 P.0 bany dones 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 P.0 bany homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 P.0 bany minusvàlids 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 P.0 bany servei 1,000 1,000

EUR



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

AMIDAMENTS Pàg.:09/04/22 30Data:

C#*D#*E#*F#11 P.1 bany monitors 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 P.1 bany homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#15 P.1 bany dones 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#17 P.1 bany minusvàlids 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. N377000005 + ref. N377000004 de NOKEN , senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

3 KJ13B71QHDLW

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany de servei 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P.0 bany minusvàlid 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P.0 bany infermeria 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P.0 bany infermeria 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P.1 bany monitors 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 P.1 bany minusvàlids 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref. N364766931 de la serie Line de NOKEN , senzill, d'amplària
>= 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals

4 KJ13B915HDDU

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P.0 bany homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P.1 bany dones 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 P.1 bany homes 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900 mm, de color suau, preu superior, encastat al paviment5 KJ12M9LB

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

C#*D#*E#*F#1 P.1 bany monitors 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment6 KJ12M91A

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany servei 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P.1 bany minusvàlids 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat ref. 359093005 de la serie Urinaris de ROCA SANITARIO ,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions murals

7 KJ16B213D83Z

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

C#*D#*E#*F#1 P.0 bany homes 3,000 3,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 P.1 bany homes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i
sortida de d 1/2´´

8 KJ229136

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó daurat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

9 KJ2312CG

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

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Fluxor per a urinari d'accionament manual, encastat, amb mecanisme d'accionament acer inoxidable, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

10 KJ26A137

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

11 KJ46U003

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat
amb fixacions mecàniques

12 KJ46U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

13 EJ46U025

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00

EUR
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ELEMENTS D'ACABATCAPÍTOL 10
MOBILIARI DE CUINATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària,
preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

1 KJ18LHAC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

2 KJ18LAAC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó daurat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada
de 1/2´´

3 KJ2882C1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Cuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una potència 28 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i
connectada

4 EQ9CC160

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Campana central d'extracció de fums de 350x230x60 cm d'acer inoxidable polit 1.4301 (AISI 304), amb col.lector central i
tap de drenatge amb plenum, amb tapes de regulació i sostre galvanitzat, amb 14 filtres inoxidable i 6 pantalles
escastrables inox de 36 W, amb motor de 4 CV amb alimentació trifàsica i amb una cabal de 13.000 m3/h, amb 15 m de
llargària com a màxim, de conducte rodó per al sistema engatillat helicoïdal galva de 60 mm de diàmtere. Tot el conjunt
muntat sobre amortidors de goma. S'inclou la part proporcional d'accessoris, instal.lada i connectada

5 EQ9CD210

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Base d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer inoxidable 18/10 AISI 304. Muntada e instal.lada6 EQ9CC161

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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u Renta-vaixelles, de 62x70x142 cm amb un rendiment de 1.170 plats/hora, de 10.200 W de potència amb alimentació
trifàsica de 400 V, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). Instal.lat i connectat

7 EQ9CE280

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Prestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm, amb 4 prestatges oberts de polietilè, d'estructura d'alumini
anoditzat, muntada i instal.lada

8 EQ9CM010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Taula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb prestatge inferior i plastró posterior de 10 cm en punt sanitari rodó,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada i instal.lada

9 EQ9CM120

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Forn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm, amb capacitat de 10 graelles amb una potència de 12 kW, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), generador de vapor, sonda de platí per detectar l'excés de cal, sonda multisensor

10 EQ9CC170

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
ELEMENTS D'ACABATCAPÍTOL 10
MOBILIARI DE BUGADERIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior
roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

1 KJ2981C1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l, color blanc, preu alt, col·locat
amb suports de peu

2 EJ19D51B

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
ELEMENTS D'ACABATCAPÍTOL 10
FUSTERIA I EBANISTERIATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines
d'acer, fixat mecànicament, col·locat un passamà a una altura entre 0,90 i 1,10 m i un segon passamà a una altura entre
0,65 i 0,75 cm, es prolongarà 30 cm en els extrems, almenys en un lateral de les escales

1 EB14B9KD

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

T1 PARTS IGUALS LONGITUD

C#*D#*E#*F#2 Escala d'accés principal 4,000 3,040 12,160

C#*D#*E#*F#3 4,000 2,450 9,800

C#*D#*E#*F#4 Escala d'accés secundari 2,000 7,200 14,400

C#*D#*E#*F#5 2,000 6,600 13,200

TOTAL AMIDAMENT 49,560

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb finestreta,
col·locada

2 EASA92R7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb finestreta, col·locada3 EASA91P7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions
mecàniques

4 EAM11AE5

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

C#*D#*E#*F#1 porta entrada 3,520 3,520

C#*D#*E#*F#2 porta entrada 3,080 3,080

TOTAL AMIDAMENT 6,600

u Fulla batent per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària,
laminada amb canto de PVC, de cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic lacat ral al forn mate i texturitzat,
color taronja , col·locada.

5 KAQD2286

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

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Dos fulles batents per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària
cada una, laminada amb canto de PVC, de cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic lacat ral al forn mate i
texturitzat, color taronja , col·locada.

6 KAQDDQ86

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 95x180 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta
central en el marc, sense persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

7 KAJ1A8C4

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

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 180x180 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en
fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

8 EAJ15D44

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 90x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un
sistema de junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

9 EAJ137C4

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 95x160 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla,
disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

10 EAJ129C4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 140x140 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en
fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

11 EAJ15B44

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en
fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

12 EAJ15E44

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 180x130 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta
central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

13 EAJ1AGC4

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 145x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en
fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

14 EAJ12AC4

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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u Finestra de PVC no plastificat,certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 180x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en
fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

15 EAJ15C84

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 85x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un
sistema de junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

16 EAJ117C4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,
lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada

17 EABGA9B2

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 cm, de cares llises, acabat superficial laminat de
color taronja, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa
encastada

18 EAQFC21B

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOSTOBRA 00
ELEMENTS D'ACABATCAPÍTOL 10
PINTURATITOL 3 05

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 E898JAB0

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 P.0 bugaderia 16,700 2,200 1,000 36,740

C#*D#*E#*F#4 P.0 vestíbul accés sala instal·lacions 10,570 2,200 1,000 23,254

C#*D#*E#*F#6 P.0  vestíbul general 69,500 2,200 1,000 152,900

C#*D#*E#*F#8 P.0 sala d'activitats 1 30,280 2,200 1,000 66,616

C#*D#*E#*F#10 P.0 sala d'activitats 2 26,300 2,200 1,000 57,860

C#*D#*E#*F#12 P.0 infermeria 1 15,160 2,200 1,000 33,352

C#*D#*E#*F#14 P.0 infermeria 2 14,250 2,200 1,000 31,350

C#*D#*E#*F#16 P.0 menjador 58,010 2,200 1,000 127,622

C#*D#*E#*F#18 P.0 vestíbul d'entrada 19,800 2,200 1,000 43,560

C#*D#*E#*F#20 P.0 vestídor serveis 16,500 2,200 1,000 36,300

C#*D#*E#*F#22 P.0 zona d'emmagatzematge de neteja 8,200 2,200 1,000 18,040

C#*D#*E#*F#24 P.0 vestíbul d'ús restringit 18,000 2,200 1,000 39,600

C#*D#*E#*F#26 P.1 habitació monitors 1 15,800 2,200 1,000 34,760

C#*D#*E#*F#28 P.1 habitació monitors 2 15,410 2,200 1,000 33,902

C#*D#*E#*F#30 P.1 habitació monitors 3 14,750 2,200 1,000 32,450

C#*D#*E#*F#32 P.1 aula de reunió 15,410 2,200 1,000 33,902

C#*D#*E#*F#34 P.1 magatzem 8,270 2,200 1,000 18,194

C#*D#*E#*F#36 P.1 vestíbul privat monitors 25,700 2,200 1,000 56,540

C#*D#*E#*F#38 P.1 aula d'activitats 2,700 2,200 1,000 5,940

C#*D#*E#*F#39 27,200 2,200 1,000 59,840

C#*D#*E#*F#41 P.1 habitació 1 18,100 2,200 1,000 39,820

C#*D#*E#*F#43 P.1 habitació 2 15,850 2,200 1,000 34,870

C#*D#*E#*F#45 P.1 habitació 3 18,250 2,200 1,000 40,150

C#*D#*E#*F#47 P.1 habitació 4 15,900 2,200 1,000 34,980

C#*D#*E#*F#49 P.1 habitació 5 20,150 2,200 1,000 44,330

C#*D#*E#*F#51 P.1 habitació 6 25,010 2,200 1,000 55,022

C#*D#*E#*F#53 P.1 habitació 7 18,010 2,200 1,000 39,622

C#*D#*E#*F#55 P.1 habitació 8 16,150 2,200 1,000 35,530

C#*D#*E#*F#57 P.1 habitació 9 15,900 2,200 1,000 34,980

C#*D#*E#*F#59 P.1 habitació 10 15,900 2,200 1,000 34,980

C#*D#*E#*F#61 P.1 vestíbul 123,350 2,450 1,000 302,208

TOTAL AMIDAMENT 1.639,214

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

2 E898KAB0

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

T1 SUPERFÍCIES

EUR
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C#*D#*E#*F#2 P.0 bugaderia 17,050 17,050

C#*D#*E#*F#3 P.0 aula d'activitats 1 41,820 41,820

C#*D#*E#*F#4 P.0 aula d'activitats 2 32,860 32,860

C#*D#*E#*F#5 P.0 infermeria 1 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#6 P.0 infermeria 2 9,820 9,820

C#*D#*E#*F#7 P.0 bany d'infermeria 1 2,310 2,310

C#*D#*E#*F#8 P.0 bany d'infermeria 2 2,420 2,420

C#*D#*E#*F#9 P.0 bany homes 14,480 14,480

C#*D#*E#*F#10 P.0 bany dones 13,060 13,060

C#*D#*E#*F#11 P.0 bany minusvàlids 5,420 5,420

C#*D#*E#*F#12 P.0 menjador 134,110 134,110

C#*D#*E#*F#13 P.0 vestidor d'entrada 27,310 27,310

C#*D#*E#*F#14 P.0 vestidor d'ùs restringit 11,400 11,400

C#*D#*E#*F#15 P.0 vestídor servei 11,570 11,570

C#*D#*E#*F#16 P.0 bany servei 6,440 6,440

C#*D#*E#*F#17 P.0 zona de material de neteja 3,790 3,790

C#*D#*E#*F#18 P.0 cuina 68,080 68,080

C#*D#*E#*F#19 P.1 bany homes 40,730 40,730

C#*D#*E#*F#20 P.1 bany dones 37,590 37,590

C#*D#*E#*F#21 P.1 aula de reunió 14,850 14,850

C#*D#*E#*F#22 P.1 habitació monitors 1 15,530 15,530

C#*D#*E#*F#23 P.1 habitació monitors 2 14,830 14,830

C#*D#*E#*F#24 P.1 habitació monitors 3 13,560 13,560

C#*D#*E#*F#25 P.1 magatzem 4,270 4,270

C#*D#*E#*F#26 P.1 aula d'activitats 51,370 51,370

C#*D#*E#*F#27 P.1 habitació 1 20,110 20,110

C#*D#*E#*F#28 P.1 habitació 2 15,720 15,720

C#*D#*E#*F#29 P.1 habitació 3 20,620 20,620

C#*D#*E#*F#30 P.1 habitació 4 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#31 P.1 habitació 5 24,330 24,330

C#*D#*E#*F#32 P.1 habitació 6 34,110 34,110

C#*D#*E#*F#33 P.1 habitació 7 20,050 20,050

C#*D#*E#*F#34 P.1 habitació 8 16,310 16,310

C#*D#*E#*F#35 P.1 habitació 9 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#36 P.1 habitació 10 15,740 15,740

C#*D#*E#*F#37 P.1 bany monitors 10,520 10,520

TOTAL AMIDAMENT 815,260

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
SANEJAMENTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC1 KJ3227DG

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

2 KJ3317P7

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

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

3 KJ3817F7

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

C#*D#*E#*F#1 cuina 4,000 4,000

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

4 EJ3917D7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm segons norma
UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

5 KD7FP362

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

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

C#*D#*E#*F#2 14,550 14,550

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

C#*D#*E#*F#4 2,160 2,160

C#*D#*E#*F#5 3,150 3,150

C#*D#*E#*F#6 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#7 5,700 5,700

C#*D#*E#*F#8 7,700 7,700

C#*D#*E#*F#9 5,700 5,700

C#*D#*E#*F#10 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#11 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#12 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#13 1,750 1,750

C#*D#*E#*F#14 2,500 2,500

EUR
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C#*D#*E#*F#15 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#16 1,420 1,420

C#*D#*E#*F#17 1,570 1,570

TOTAL AMIDAMENT 65,880

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 90 mm segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

6 KD7F0000

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

C#*D#*E#*F#1 0,600 0,600

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

C#*D#*E#*F#3 1,480 1,480

C#*D#*E#*F#4 2,040 2,040

C#*D#*E#*F#5 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#6 1,820 1,820

TOTAL AMIDAMENT 9,340

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 40 mm segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

7 KD7F0001

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

C#*D#*E#*F#1 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#2 2,710 2,710

C#*D#*E#*F#3 1,030 1,030

C#*D#*E#*F#4 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,640

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 50 mm segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

8 KD7F0002

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

C#*D#*E#*F#1 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#3 0,540 0,540

C#*D#*E#*F#4 1,250 1,250

C#*D#*E#*F#5 0,960 0,960

TOTAL AMIDAMENT 7,050

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 63 mm segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

9 KD7F0003

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

C#*D#*E#*F#1 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 2,050 2,050

EUR
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C#*D#*E#*F#4 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#5 1,920 1,920

C#*D#*E#*F#6 0,650 0,650

C#*D#*E#*F#7 0,420 0,420

C#*D#*E#*F#8 0,700 0,700

C#*D#*E#*F#9 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#10 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 10,440

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm segons norma
UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

10 KD7F0005

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

C#*D#*E#*F#1 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#2 2,080 2,080

C#*D#*E#*F#3 14,110 14,110

C#*D#*E#*F#4 12,110 12,110

C#*D#*E#*F#5 0,310 0,310

TOTAL AMIDAMENT 30,510

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

11 ED351630

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

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

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, deixada vista, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

12 E612T5CN

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

T1 LLARGADA ALÇADA PARTS IGUALS

C#*D#*E#*F#2 fosa sèptica 2,640 1,800 2,000 9,504

C#*D#*E#*F#3 1,700 1,800 2,000 6,120

C#*D#*E#*F#4 1,400 1,700 1,000 2,380

TOTAL AMIDAMENT 18,004

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
penjat al sostre

13 ED7FBB7P

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

C#*D#*E#*F#1 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#2 1,250 1,250

C#*D#*E#*F#3 1,480 1,480

C#*D#*E#*F#4 2,270 2,270

EUR
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C#*D#*E#*F#5 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 1,540 1,540

C#*D#*E#*F#7 1,240 1,240

C#*D#*E#*F#8 1,480 1,480

C#*D#*E#*F#9 1,850 1,850

C#*D#*E#*F#10 1,580 1,580

C#*D#*E#*F#11 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#12 0,750 0,750

C#*D#*E#*F#13 1,220 1,220

TOTAL AMIDAMENT 19,110

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, penjat
al sostre

14 ED7F0000

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

C#*D#*E#*F#1 2,150 2,150

C#*D#*E#*F#2 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#3 1,150 1,150

C#*D#*E#*F#4 1,540 1,540

C#*D#*E#*F#5 1,540 1,540

C#*D#*E#*F#6 0,770 0,770

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 1,290 1,290

C#*D#*E#*F#9 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#10 1,530 1,530

C#*D#*E#*F#11 0,730 0,730

C#*D#*E#*F#12 1,040 1,040

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#15 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#16 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#17 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#18 2,080 2,080

C#*D#*E#*F#19 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#20 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#21 0,870 0,870

TOTAL AMIDAMENT 31,590

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, penjat
al sostre

15 ED7F0001

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

C#*D#*E#*F#1 2,060 2,060

C#*D#*E#*F#2 1,430 1,430

C#*D#*E#*F#3 1,100 1,100

EUR
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C#*D#*E#*F#4 1,450 1,450

TOTAL AMIDAMENT 6,040

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm, penjat
al sostre

16 ED7F0002

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

C#*D#*E#*F#1 1,430 1,430

C#*D#*E#*F#2 2,580 2,580

TOTAL AMIDAMENT 4,010

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

17 ED15B771

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

C#*D#*E#*F#1 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#2 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#3 3,100 3,100

TOTAL AMIDAMENT 9,300

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

18 ED15B571

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

C#*D#*E#*F#1 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#2 3,100 3,100

TOTAL AMIDAMENT 6,200

m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19 ED15G471

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

C#*D#*E#*F#1 4,400 4,400

C#*D#*E#*F#2 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 8,800

m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20 ED15G771

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

C#*D#*E#*F#1 4,400 4,400

C#*D#*E#*F#2 4,400 4,400

C#*D#*E#*F#3 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 13,200

EUR
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u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

21 ED3111B6

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

22 ED351430

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC23 EJ36B7NG

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
AIGÜES PLUVIALSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada
amb peces especials i connectada al baixant

1 E5ZJ29DP

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

C#*D#*E#*F#1 Façana orientació sud-est 33,550 33,550

C#*D#*E#*F#3 Façana orientació nord-oest 33,550 33,550

C#*D#*E#*F#5 Façana orientació sud-oest 17,050 17,050

C#*D#*E#*F#7 Façana orientació nord-est 27,400 27,400

TOTAL AMIDAMENT 111,550

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

2 KD14C531

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

C#*D#*E#*F#1 Façana orientació sud-est 5,550 5,550

C#*D#*E#*F#3 Façana orientació nord-oest 5,550 5,550

C#*D#*E#*F#5 Façana orientació sud-oest 5,550 5,550

C#*D#*E#*F#7 Façana orientació nord-est 5,550 5,550

TOTAL AMIDAMENT 22,200

EUR
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m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm segons norma
UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

3 KD7FP362

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

C#*D#*E#*F#1 14,950 14,950

TOTAL AMIDAMENT 14,950

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 90 mm segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

4 KD7F0000

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

C#*D#*E#*F#1 8,450 8,450

C#*D#*E#*F#2 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#3 1,460 1,460

C#*D#*E#*F#4 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#5 5,100 5,100

C#*D#*E#*F#6 4,450 4,450

TOTAL AMIDAMENT 24,660

u Dipòsit de polietilé XL, de dimensions 3,52 x 2,04 x 2,6 m, amb tapa recolzada, de 10000 l de capacitat, pes de 420 kg
amb el muntatge incluït

5 HJ7127D1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
AIGUA CALENTA SANITÀRIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

1 EFB27452

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

C#*D#*E#*F#1 1,580 1,580

C#*D#*E#*F#2 13,520 13,520

C#*D#*E#*F#3 7,970 7,970

C#*D#*E#*F#4 2,730 2,730

C#*D#*E#*F#5 16,190 16,190

C#*D#*E#*F#6 0,450 0,450

C#*D#*E#*F#7 1,010 1,010

TOTAL AMIDAMENT 43,450

EUR
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m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

2 EFB26452

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

C#*D#*E#*F#1 1,080 1,080

C#*D#*E#*F#2 0,620 0,620

C#*D#*E#*F#3 1,230 1,230

C#*D#*E#*F#4 1,670 1,670

C#*D#*E#*F#5 1,570 1,570

C#*D#*E#*F#6 7,550 7,550

C#*D#*E#*F#7 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#8 2,450 2,450

C#*D#*E#*F#9 3,710 3,710

C#*D#*E#*F#10 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#11 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#12 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#13 0,760 0,760

TOTAL AMIDAMENT 25,570

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

3 EFB25452

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

C#*D#*E#*F#1 1,230 1,230

C#*D#*E#*F#2 1,230 1,230

C#*D#*E#*F#3 1,230 1,230

C#*D#*E#*F#4 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#5 2,100 2,100

C#*D#*E#*F#6 1,620 1,620

C#*D#*E#*F#7 0,980 0,980

C#*D#*E#*F#8 0,820 0,820

C#*D#*E#*F#9 2,090 2,090

C#*D#*E#*F#10 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 13,400

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

4 EFB24452

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

C#*D#*E#*F#1 1,220 1,220

C#*D#*E#*F#2 1,070 1,070

C#*D#*E#*F#3 1,360 1,360

TOTAL AMIDAMENT 3,650

EUR
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m Tub de polietilè de designació PE 40, de 15 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

5 EFB23452

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

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 2,540 2,540

C#*D#*E#*F#3 2,520 2,520

C#*D#*E#*F#4 0,310 0,310

TOTAL AMIDAMENT 7,870

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 12 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

6 EFB23455

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#2 1,960 1,960

C#*D#*E#*F#3 3,540 3,540

C#*D#*E#*F#4 1,980 1,980

C#*D#*E#*F#5 3,040 3,040

C#*D#*E#*F#6 4,300 4,300

C#*D#*E#*F#7 3,160 3,160

C#*D#*E#*F#8 0,260 0,260

C#*D#*E#*F#9 0,790 0,790

C#*D#*E#*F#10 0,790 0,790

C#*D#*E#*F#11 0,640 0,640

C#*D#*E#*F#12 2,760 2,760

C#*D#*E#*F#13 1,680 1,680

C#*D#*E#*F#14 0,680 0,680

C#*D#*E#*F#15 0,860 0,860

C#*D#*E#*F#16 1,310 1,310

C#*D#*E#*F#17 5,060 5,060

C#*D#*E#*F#18 1,090 1,090

C#*D#*E#*F#19 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#20 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#21 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#22 0,760 0,760

TOTAL AMIDAMENT 40,240

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
AIGUA CALENTA SANITÀRIA RETORNTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

1 EFB27452

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

C#*D#*E#*F#1 220,250 220,250

TOTAL AMIDAMENT 220,250

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
AIGUA FREDATITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

1 EFB29452

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

C#*D#*E#*F#1 Escomesa 32,250 32,250

TOTAL AMIDAMENT 32,250

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

2 EFB27452

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

C#*D#*E#*F#1 1,480 1,480

C#*D#*E#*F#2 3,540 3,540

C#*D#*E#*F#3 1,240 1,240

C#*D#*E#*F#4 1,080 1,080

C#*D#*E#*F#5 0,620 0,620

C#*D#*E#*F#6 1,240 1,240

C#*D#*E#*F#7 13,520 13,520

C#*D#*E#*F#8 4,360 4,360

C#*D#*E#*F#9 42,350 42,350

C#*D#*E#*F#10 1,720 1,720

C#*D#*E#*F#11 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#12 2,320 2,320

C#*D#*E#*F#13 1,880 1,880

C#*D#*E#*F#14 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#15 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#16 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#17 0,660 0,660

C#*D#*E#*F#18 0,780 0,780

C#*D#*E#*F#19 0,780 0,780

C#*D#*E#*F#20 0,780 0,780

EUR
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C#*D#*E#*F#21 0,780 0,780

C#*D#*E#*F#22 0,700 0,700

TOTAL AMIDAMENT 87,890

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

3 EFB26452

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

C#*D#*E#*F#1 1,180 1,180

C#*D#*E#*F#2 1,240 1,240

C#*D#*E#*F#3 4,300 4,300

C#*D#*E#*F#4 2,730 2,730

C#*D#*E#*F#5 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#6 0,780 0,780

C#*D#*E#*F#7 7,610 7,610

C#*D#*E#*F#8 1,150 1,150

C#*D#*E#*F#9 1,410 1,410

C#*D#*E#*F#10 1,690 1,690

C#*D#*E#*F#11 1,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 24,490

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 15 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

4 EFB23452

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

C#*D#*E#*F#1 1,720 1,720

C#*D#*E#*F#2 1,060 1,060

C#*D#*E#*F#3 1,060 1,060

C#*D#*E#*F#4 1,060 1,060

C#*D#*E#*F#5 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#6 0,720 0,720

TOTAL AMIDAMENT 6,380

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

5 EFB24452

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

C#*D#*E#*F#1 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#2 0,850 0,850

C#*D#*E#*F#3 0,930 0,930

C#*D#*E#*F#4 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#5 0,990 0,990

C#*D#*E#*F#6 0,510 0,510

EUR



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

AMIDAMENTS Pàg.:09/04/22 51Data:

C#*D#*E#*F#7 2,530 2,530

C#*D#*E#*F#8 1,060 1,060

C#*D#*E#*F#9 1,010 1,010

C#*D#*E#*F#10 0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 14,270

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

6 EFB25452

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

C#*D#*E#*F#1 2,060 2,060

C#*D#*E#*F#2 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#3 1,210 1,210

C#*D#*E#*F#4 0,640 0,640

C#*D#*E#*F#5 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#6 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#7 0,540 0,540

C#*D#*E#*F#8 4,680 4,680

C#*D#*E#*F#9 1,060 1,060

C#*D#*E#*F#10 1,280 1,280

TOTAL AMIDAMENT 16,920

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 12 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

7 EFB23455

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

C#*D#*E#*F#1 1,720 1,720

C#*D#*E#*F#2 0,640 0,640

C#*D#*E#*F#3 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#4 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#5 1,040 1,040

C#*D#*E#*F#6 1,040 1,040

C#*D#*E#*F#7 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#8 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#9 0,660 0,660

C#*D#*E#*F#10 1,040 1,040

C#*D#*E#*F#11 1,040 1,040

C#*D#*E#*F#12 0,760 0,760

C#*D#*E#*F#13 0,720 0,720

TOTAL AMIDAMENT 14,430

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11

EUR
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ASCENSORTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2
velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades
(recorregut 3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 180º amb portes
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

1 EL2612C1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
ELECTRIQUESTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada en instal·lació de climatització sistema aire-aire-multi-split amb caudal variable de refrigerant, per a gas
R-410 A, alimentació monofàsica (230V/50 Hz), amb potencia frigorífica total nominal de 2,22 Kw, potencia calorífica
nominal de 2,5 Kw, nivell sonor (velocitat baixa) 26 Dba, inclou retorn posterior del aire, filtre d'aire, kit de muntatge,
bomba i manguera de drenatge, control per cable amb pantalla tàctil LCD. Compta amb distribució d'aire per conductes
rectangulars de xapa galvanitzada de 0,6 mm de gruix, i juntes transversals baioneta, inclou embocadures, derivacions,
accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada, connectada i posta a punt per
l'empresa instal·ladora per a comprovar el eu correcte funcionament. 

1 E00000001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓTITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada en instal·lació de climatització sistema aire-aire-multi-split amb caudal variable de refrigerant, per a gas
R-410 A, alimentació monofàsica (230V/50 Hz), amb potencia frigorífica total nominal de 2,22 Kw, potencia calorífica
nominal de 2,5 Kw, nivell sonor (velocitat baixa) 26 Dba, inclou retorn posterior del aire, filtre d'aire, kit de muntatge,
bomba i manguera de drenatge, control per cable amb pantalla tàctil LCD. Compta amb distribució d'aire per conductes
rectangulars de xapa galvanitzada de 0,6 mm de gruix, i juntes transversals baioneta, inclou embocadures, derivacions,
accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada, connectada i posta a punt per
l'empresa instal·ladora per a comprovar el eu correcte funcionament. 

1 E00000001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 11
CALDERATITOL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma
UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana
mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis
sens fi simple posterior, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, contenidor de
cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador d'aspiració de fums incorporat
de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de
flama, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula
de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre bancada

1 EE2B1150

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOSTOBRA 00
JARDINERIACAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i
el corronat posterior

1 FR71124J

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

C#*D#*E#*F#1 114,290 114,290

C#*D#*E#*F#2 87,700 87,700

C#*D#*E#*F#3 117,500 117,500

TOTAL AMIDAMENT 319,490

u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de
plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

2 FR62236A

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

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM3 F932101F

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

T1 guix area

C#*D#*E#*F#2 0,150 174,000 26,100

C#*D#*E#*F#3 0,150 228,000 34,200

C#*D#*E#*F#4 0,150 135,000 20,250

TOTAL AMIDAMENT 80,550

EUR
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PRESSUPOSTOBRA 00
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inclou les partides d'instal·lacions provisionals, senyalització, proteccions col·lectives, proteccions individuals i formació de
seguretat i salut.

1 E000000002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 09/04/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,01m210000020 Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema Webertherm Natura ´´WEBER´´, amb
ETA - 15/0085, compost per: panell rígid d'aglomerat de suro natural expandit, sense additius,
Webertherm Placa Corcho ´´WEBER´´, de color marró, de 80 mm d'espessor, fixat al suport amb
morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color gris i
fixacions mecàniques amb espiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb fibra de vidre,
Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´; capa de regularització de morter polimèric d'altes prestacions
reforçat amb fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc, armat amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Webertherm 160 ´´WEBER´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla, 160 g/m² de massa
superficial i 0,52 mm de gruix; capa d'acabat de morter de calç imitació d'estuc tradicional, tipus
CR CSI W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o en exteriors, Webercal Flexible
´´WEBER´´, colors escollits, tonalitats de verds i marrons, en franges horitzontals de 0,92 m
d'altura, compost de calç aèria, resines sintètiques, càrregues i pigments minerals i additius
orgànics i inorgànics. Inclús perfils d'arrencada ´´WEBER´´, d'alumini, perfils per a formació de
goterons Webertherm CF ´´WEBER´´, de PVC amb malla, perfils de cantó ´´WEBER´´, d'alumini
amb malla.

P- 1

(CENT DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €52,97m210000040 Paviment amb rajola de gres porcelànic de 60x60x3,3 cm, model antracita preu superior, del
comercial BAUHAUS, col·locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de
morter 1:6 i aïllament amb Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30
mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

P- 2

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €58,81m214H2F665 Paret estructural de 25 cm de gruix amb bloc de morter d'argila expandida R-4 N/mm2, massís llis
de 500x200x250 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:1:7, amb armadura prefabricada
en gelosia d'acer amb recobriment epoxi cada dos junts horitzontals i una quantia d'11.5 kg/m2
d'acer en barres corrugades B500S i 0.008 m3/m2 de formigó d'argila expandida en traves i
cantonades

P- 3

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €41,19m214LDE68B Sostre unidireccional de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0.7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb
una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

P- 4

(QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €50,32m21971B10A Paviment flotant de terratzo de gra mitjà de 40x40x3,3 cm, model CANTÀBRIC 4524, preu
superior, del comercial PREFABRICATS PUJOL, col·locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre
recrescut de 3 cm de morter 1:6 i aïllament amb Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN
13162, no revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK)

P- 5

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.292,88u4LZ11511 Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.4 m, amb llosa de formigó estructural HA-25/B/10/I,
de 20 cm de gruix, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, col·locats cada 20 cm,
subbase de granulat amb grava de pedrera de 15 cm de gruix, barrera de vapor/estanqueïtat amb
làmina de polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat de 290x140x100 mm,
acabat vist.

P- 6

(MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €18,72m2A0000001 Col·locació de làmina auto-adhesiva, de betum elastomèric, LBA-44/GFP, negre TEXSELF de la
casa comercial TEXSA

P- 7

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,04m2A0000002 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament tèrmic per cobertes amb suport de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i alta resistència a la compressió, paquet de 5
planxes, ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de ASFALTEX.
Adherida a la làmina d'impermeabilització amb adhesiu base de poliuretà, col·locat en cordons de
20 mm de gruix.

P- 8

(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,53m2A0000003 Formació de sostre de coberta entre biguetes de formigó existents amb encadellat ceràmic de
600x250x60 mm, gruix 6 cm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma
UNE-EN 998-2

P- 9

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €80.000,00PAE00000001 Partida alçada en instal·lació de climatització sistema aire-aire-multi-split amb caudal variable de
refrigerant, per a gas R-410 A, alimentació monofàsica (230V/50 Hz), amb potencia frigorífica total
nominal de 2,22 Kw, potencia calorífica nominal de 2,5 Kw, nivell sonor (velocitat baixa) 26 Dba,
inclou retorn posterior del aire, filtre d'aire, kit de muntatge, bomba i manguera de drenatge, control
per cable amb pantalla tàctil LCD. Compta amb distribució d'aire per conductes rectangulars de
xapa galvanitzada de 0,6 mm de gruix, i juntes transversals baioneta, inclou embocadures,
derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada,
connectada i posta a punt per l'empresa instal·ladora per a comprovar el eu correcte
funcionament. 

P- 10

(VUITANTA MIL EUROS)

 €7.656,06uE000000002 Inclou les partides d'instal·lacions provisionals, senyalització, proteccions col·lectives, proteccions
individuals i formació de seguretat i salut.

P- 11

(SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €10,86m3E2111699 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 12

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,26m3E222122A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 13

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €8,14m3E222B432 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, per a posterior
reomplert de la rasa amb compactació de granota

P- 14

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €1,55m3E2R35063 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

P- 15

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,35kgE4475111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra

P- 16

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €87,29m3E45CA8H4 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 17

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €11,92mE5ZA2B52 Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10P- 18
(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €55,82mE5ZJ29DP Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

P- 19

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €26,45m2E612T5CN Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, deixada vista, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i
additiu inclusor aire/plastificant

P- 20

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €239,57uE66AA000 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color
vermell C062 NCS: S 1080 Y90R, a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

P- 21

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €239,57uE66AA200 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color
blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

P- 22

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €301,18uE66AA500 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

P- 23

(TRES-CENTS UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €273,04uE66AB000 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color vermell C062 NCS: S 1080
Y90R, a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 24

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €146,83uE66AB010 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B,
a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 25

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €273,04uE66AB090 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B,
a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 26

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €15,21m2E7D21622 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements superficials

P- 27

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €13,06m2E81131B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, deixat de regle

P- 28

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €14,14m2E81131B2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

P- 29

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €4,73m2E8121113 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

P- 30

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €32,03m2E8241345 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres, de
24,4x49,4x0,8cm, preu mitjà, color blanc Ref. 244G1 del fabricant ROSA GRES de 8 a 9
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 31

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €22,38m2E8251328000E Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada de
30x90 mm, model Blanco ref. 82222337, preu mitjà, de 1 a 4 peces/m2 ref. 100008248 de la serie
Revestiments Artens col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN
13888)

P- 32

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,46m2E8261265K8TV Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació
estàndard de BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 33

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €37,74m2E844K142LNYP Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x
600 mm i 12.5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH45010600AC de la serie QUATTRO
TIPO 50 de PLACO

P- 34

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,63m2E898JAB0 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- 35

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,14m2E898KAB0 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- 36

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €41,93mE8K434DK Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de
30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

P- 37

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €19,27m2E9362861 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 5 cm, abocat mitjançant bombeig col·locada sobre panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació

P- 38

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €6,29m2E93A13D0 Capa de compressió, per damunt del taulell ceràmic, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6P- 39
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €23,42m2E9C1142A Paviment de terratzo llis de gra petit model ´´CANTÀBRIC 4524´´, de 40x40 cm, preu alt, de la
casa comercial PREFABRICATS PUJOL col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per
a ús interior normal

P- 40

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €31,43m2E9DBA44B Paviment de cuina anti-lliscant, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant ´´Indubeige R10´´,
classe A3 (UNE-EN 14411), de forma quadrada de 24,4x24,4x1, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 de
la casa comercial Rosa Gresl , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 41

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,98mE9U21AAD Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6

P- 42

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €61,56mE9V2A8RN Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i
abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8

P- 43

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,11mE9VZ191N Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8P- 44
(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €218,60uEABGA9B2 Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor
de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar,
col·locada

P- 45

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €166,97uEAJ117C4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 85x110 cm, profunditat de 82 mm, 7
càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 46

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €306,53uEAJ129C4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 95x160 cm, profunditat de 82 mm,
7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 47

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €306,53uEAJ12AC4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 145x120 cm, profunditat de 82
mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc,
sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 48

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €269,75uEAJ137C4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x110 cm, profunditat de 82 mm, 7
càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 49

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €316,72uEAJ15B44 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 140x140 cm, profunditat de 82
mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc,
sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 50

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €326,90uEAJ15C84 Finestra de PVC no plastificat,certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 180x110 cm, profunditat de 82 mm, 7
càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 51

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €366,13uEAJ15D44 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 180x180 cm, profunditat de 82 mm,
7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 52

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €345,91uEAJ15E44 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, profunditat de 82
mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc,
sense persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 53

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €276,60uEAJ1AGC4 Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 180x130 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i
6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

P- 54

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €307,72m2EAM11AE5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 55

(TRES-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €213,54uEAQFC21B Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial laminat de color taronja, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

P- 56

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €539,39uEASA91P7 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb
finestreta, col·locada

P- 57

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.199,52uEASA92R7 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu
alt amb finestreta, col·locada

P- 58

(MIL  CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €57,28mEB14B9KD Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer, fixat mecànicament, col·locat un passamà a una altura entre 0,90 i 1,10
m i un segon passamà a una altura entre 0,65 i 0,75 cm, es prolongarà 30 cm en els extrems,
almenys en un lateral de les escales

P- 59

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

 €14,20mED15B571 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 60

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €15,58mED15B771 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 61

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,61mED15G471 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 62

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,58mED15G771 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 63

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,30uED3111B6 Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

P- 64

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €53,74uED351430 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

P- 65

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €106,23uED351630 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

P- 66

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €21,70mED7F0000 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, penjat al sostre

P- 67

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €21,56mED7F0001 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, penjat al sostre

P- 68

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €22,31mED7F0002 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 63 mm, penjat al sostre

P- 69

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €24,16mED7FBB7P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

P- 70

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €12.279,44uEE2B1150 Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i
B1 segons la norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93.7%, cos de
planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i
temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens fi simple posterior,
graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, contenidor de
cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador
d'aspiració de fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda,
dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama, inclòs un protector tèrmic per a caldera de
biomassa amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de
temperatura, muntada sobre bancada

P- 71

(DOTZE MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €2,64mEFB23452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 15 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

P- 72

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,32mEFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 12 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

P- 73

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,93mEFB24452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

P- 74

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,65mEFB25452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

P- 75

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,72mEFB26452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

P- 76

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,11mEFB27452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

P- 77

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €10,84mEFB29452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

P- 78

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €77,31uEJ14B21QK4CL Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 344397000 de la serie VICTORIA de
ROCA SANITARIO , amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 79

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €244,82uEJ19D51B Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l, color
blanc, preu alt, col·locat amb suports de peu

P- 80

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,19uEJ36B7NG Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVCP- 81
(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €11,45uEJ3917D7 Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 82

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €346,64uEJ46U025 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 83

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €20.879,82uEL2612C1 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1250x1000 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1
fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

P- 84

(VINT MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €2.862,73uEQ9CC160 Cuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una potència 28 kW, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), Instal.lada i connectada

P- 85

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

 €769,10uEQ9CC161 Base d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer inoxidable 18/10 AISI 304. Muntada e instal.ladaP- 86
(SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €6.893,74uEQ9CC170 Forn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm, amb capacitat de 10 graelles amb una
potència de 12 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), generador de vapor, sonda de platí per
detectar l'excés de cal, sonda multisensor

P- 87

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

 €1.379,49uEQ9CD210 Campana central d'extracció de fums de 350x230x60 cm d'acer inoxidable polit 1.4301 (AISI 304),
amb col.lector central i tap de drenatge amb plenum, amb tapes de regulació i sostre galvanitzat,
amb 14 filtres inoxidable i 6 pantalles escastrables inox de 36 W, amb motor de 4 CV amb
alimentació trifàsica i amb una cabal de 13.000 m3/h, amb 15 m de llargària com a màxim, de
conducte rodó per al sistema engatillat helicoïdal galva de 60 mm de diàmtere. Tot el conjunt
muntat sobre amortidors de goma. S'inclou la part proporcional d'accessoris, instal.lada i
connectada

P- 88

(MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.679,32uEQ9CE280 Renta-vaixelles, de 62x70x142 cm amb un rendiment de 1.170 plats/hora, de 10.200 W de
potència amb alimentació trifàsica de 400 V, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). Instal.lat i
connectat

P- 89

(MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.006,35uEQ9CM010 Prestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm, amb 4 prestatges oberts de polietilè,
d'estructura d'alumini anoditzat, muntada i instal.lada

P- 90

(MIL SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €996,61uEQ9CM120 Taula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb prestatge inferior i plastró posterior de 10 cm
en punt sanitari rodó, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada i instal.lada

P- 91

(NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.614,13PAEY011222 Partida alçada en el ram de paleteria, en obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

P- 92

(DOS MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €25,79m3F932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 93
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €119,37uFR62236A Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 94

(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €3,77m2FR71124J Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior

P- 95

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €3.829,31uHJ7127D1 Dipòsit de polietilé XL, de dimensions 3,52 x 2,04 x 2,6 m, amb tapa recolzada, de 10000 l de
capacitat, pes de 420 kg amb el muntatge incluït

P- 96

(TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €5,17m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P- 97

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €0,09m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 98

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €50,04uK12GF000 Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''

P- 99

(CINQUANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €180,16uK12GG000 Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

P- 100

(CENT VUITANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €54,05uK12GK000 Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim

P- 101

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €10,86m3K2111699 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 102

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €37,24m2K2149C34 Formació de forat en forjat unidireccional format per biguetes pretensades de formigó, tauler
ceràmic i capa de compressió de 3 cm, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 103

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €28,88m2K2151110 Desmuntatge i retirada de plaques de fibrociment d'amiant i elements de fixació, subjectada
mecànicament sobre corretja estructural, a menys de 20 metres d'altura, en coberta inclinada a
dues aigües amb un pendent mitjà del 30 %. Per a una superfície mitjana entre 100 i 600 m2,
precintat, etiquetatge i paletitzat de les plaques de mitjans i equips adequats i càrrega mecànica
del material desmuntat sobre camió.

P- 104

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,06m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 105

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €16,61uK21AU00A Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P- 106

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.031,85PAK21G2011 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de tancaments de finestres, amb mitjans
manual i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

P- 107

(MIL TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.517,43PAK21G2012 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements destinats a la producció avícola, que inclou
menjadors, abeuradors, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor.

P- 108

(MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.634,56PAK21J1011 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de ventilació forçada, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

P- 109

(MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.613,46PAK21K2011 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'instal·lacions que inclou l'arrencada i retirada de la
instal·lació de distribució d'aigua, arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica,
arrencada de tubs i d'instal·lació de gas, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

P- 110

(DOS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €9,45m3K222B232 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,5 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora,
per a posterior reomplert de la rasa amb compactació de granota

P- 111

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €95,20m3K2RA7FD0 Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, 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, prèviament plastificades, paletitzades i carregades
sobre camió, considerant l'anada, descàrrega i tornada.

P- 112

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €1,41kgK4475111 Col·locació de llindes en obertures de nous forats de pas amb acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

P- 113

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €40,22m2K4DCAD00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi

P- 114

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €35,40m2K52219MK Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

P- 115

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €34,25m2K612E11N Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, maó calat fonoabsorbent, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 240x135x93 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i
additiu inclusor aire/plastificant

P- 116

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €27,87m2K612B512K830 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 280x125x100 mm ref.
G10 de la serie Gamma Convencional d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma  UNE-EN 998-2

P- 117

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €12,53m2K614HN1M Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

P- 118

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,89m2K614D723L8SV Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm ref. SUPERMAÓ 7 de la
serie Supermaó de CERÀMICA BELIANES , LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola 

P- 119

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,98m2K6152517L8SY Envà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 500x500x70 mm ref. SUPERENVÀ 7
de la serie Superenvà de CERÀMICA BELIANES , per a revestir, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment 1:8

P- 120

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €36,40m2K652525R Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

P- 121

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €36,79m2K652725R Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.K/W

P- 122

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 12Data: 09/04/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,20m2K7C96511L3QL Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115
kg/m3 i 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 1,25
m2.K/W, amb imprimació ref. 2421455 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF
INSULATION , col·locat sense adherir

P- 123

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €32,76m2K7C96811L3QN Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115
kg/m3 i 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2
m2.K/W, amb imprimació ref. 2421456 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF
INSULATION , col·locat sense adherir

P- 124

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €34,19m2K7C96814L3QN Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115
kg/m3 i 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2
m2.K/W, amb imprimació ref. 2421456 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF
INSULATION , col·locat amb fixacions mecàniques

P- 125

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €30,80m2K8443220LNVZ Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus ignifuga, per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora
afinada (BA) ref. P10402714h de la serie PLACOFLAN PPF 13 de PLACO , amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 126

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €26,97m2K8443220LNW1 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix
i vora afinada (BA) ref. P01303000PH de la serie PPH 13 de PLACO , amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 127

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €29,19m2K8447220LNWQ Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA) ref. P35883000 de la serie PPM 13 de PLACO , amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 128

(VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €33,29m2K9E1321G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 129

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €210,85uKAJ1A8C4 Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 95x180 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6
en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 130

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,47uKAN51231 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 70x110 cm

P- 131

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,97uKAN51331 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 95x110 cm

P- 132

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,96uKAN513B1 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x180 cm

P- 133

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,97uKAN51431 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 105x110 cm

P- 134

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €8,96uKAN51531 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 140x120 cm

P- 135

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €9,96uKAN51631 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 180x110 cm

P- 136

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,95uKAN516B1 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 180x180 cm

P- 137

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,45uKAN51841 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 225x130 cm

P- 138

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €16,93uKAN51E41 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 350x130 cm

P- 139

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,79uKANA7196 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 95 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

P- 140

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €28,71uKANA71H6 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 170 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

P- 141

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

 €23,56uKANV3383 Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 95x210 cm

P- 142

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €24,92uKANV3483 Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 110x210 cm

P- 143

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €27,63uKANV3683 Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 170x210 cm

P- 144

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €124,09uKAQD2286 Fulla batent per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària, laminada amb canto de PVC, de cares llises, color taronja i estructura de marc
metàl·lic lacat ral al forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada.

P- 145

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €200,93uKAQDDQ86 Dos fulles batents per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 40 mm de gruix, 80 cm
d'amplària i 210 cm alçària cada una, laminada amb canto de PVC, de cares llises, color taronja i
estructura de marc metàl·lic lacat ral al forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada.

P- 146

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €31,40mKD14C531 Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 147

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €43,93mKD7F0000 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 90 mm
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

P- 148

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €45,28mKD7F0001 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 40 mm
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

P- 149

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 14Data: 09/04/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,28mKD7F0002 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 50 mm
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

P- 150

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €45,28mKD7F0003 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 63 mm
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

P- 151

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €47,71mKD7F0005 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125
mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub

P- 152

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €46,27mKD7FP362 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110
mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub

P- 153

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €300,97uKJ12M91A Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al
paviment

P- 154

(TRES-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €466,27uKJ12M9LB Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900 mm, de color suau, preu superior, encastat al
paviment

P- 155

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €71,87uKJ13B71QHDLW Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. N377000005 + ref. N377000004 de
NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

P- 156

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €373,76uKJ13B915HDDU Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref. N364766931 de la serie Line de
NOKEN , senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports
murals

P- 157

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €124,21uKJ16B213D83Z Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat ref. 359093005 de la serie Urinaris de ROCA
SANITARIO , alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions murals

P- 158

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

 €71,96uKJ18LAAC Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

P- 159

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €104,47uKJ18LHAC Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i
fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

P- 160

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €44,63uKJ229136 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

P- 161

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €174,67uKJ2312CG Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets

P- 162

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €70,85uKJ24A433HJWQ Fluxor per a inodor, ref. N199520701 de la serie Complementos NK de NOKEN encastat, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

P- 163

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €162,02uKJ26A137 Fluxor per a urinari d'accionament manual, encastat, amb mecanisme d'accionament acer
inoxidable, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 164

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €96,02uKJ2882C1 Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó daurat preu mitjà, amb broc
giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´

P- 165

(NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €27,38uKJ2981C1 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

P- 166

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €27,65uKJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

P- 167

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,42uKJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 168

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,08uKJ3817F7 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 169

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €90,89uKJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 170

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €261,96uKJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 171

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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m210000020 Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema Webertherm Natura
´´WEBER´´, amb ETA - 15/0085, compost per: panell rígid d'aglomerat de
suro natural expandit, sense additius, Webertherm Placa Corcho ´´WEBER´´,
de color marró, de 80 mm d'espessor, fixat al suport amb morter polimèric
d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color
gris i fixacions mecàniques amb espiga de polipropilè amb clau de plàstic
reforçat amb fibra de vidre, Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´; capa de
regularització de morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres,
Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc, armat amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Webertherm 160 ´´WEBER´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla,
160 g/m² de massa superficial i 0,52 mm de gruix; capa d'acabat de morter
de calç imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSI W2, segons UNE-EN 998-1,
per a ús en interiors o en exteriors, Webercal Flexible ´´WEBER´´, colors
escollits, tonalitats de verds i marrons, en franges horitzontals de 0,92 m
d'altura, compost de calç aèria, resines sintètiques, càrregues i pigments
minerals i additius orgànics i inorgànics. Inclús perfils d'arrencada
´´WEBER´´, d'alumini, perfils per a formació de goterons Webertherm CF
´´WEBER´´, de PVC amb malla, perfils de cantó ´´WEBER´´, d'alumini amb
malla.

P- 1  €110,01

B0710220 Morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,
´´WEBER´´, color gris, compost de ciment gris, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials, per a aplicar amb
llana, per adherir els panells aïllants i com capa base, tipus GP CSIII W2,
segons UNE-EN 998-1.

 €5,04000

B0710250 Morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,
´´WEBER´´, color blanc, compost de ciment blanc, càrregues minerals,
resines hidròfugues redispersables, fibres i additius especials, per a aplicar
amb llana, per adherir els panells aïllants i com capa base, tipus GP CSIII
W2, segons UNE-EN 998-1.

 €7,20000

B0711010 Morter de calç imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSI W2, segons
UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o en exteriors, Webercal Flexible
´´WEBER´´, color a escollir, compost de calç aèria, resines sintètiques,
càrregues i pigments minerals i additius orgànics i inorgànics, impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, subministrat en sacs.

 €6,68700

B7C51600 Panell rígid d'aglomerat de suro natural expandit, sense additius,
Webertherm Placa Corcho ´´WEBER´´, de color marró, de 80 mm
d'espessor, segons UNE-EN 13170, resistència tèrmica 2 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), molt transpirable, Euroclasse E de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

 €48,51000

B7CZ1600 Espiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb fibra de vidre,
Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´, de 115 mm de longitud, per fixació de
panells aïllants.

 €1,56000

B81ZB9K0 Perfil d'arrencada ´´WEBER´´, d'alumini, de 80 mm d'amplada i 0,88 mm de
gruix, amb goteró, per anivellació i suport dels panells aïllants dels sistemes
d'aïllament tèrmic per l'exterior sobre la línia de sòcol; inclús kit de fixació per
a perfil.

 €0,88740

B84Z5610 Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm CF
´´WEBER´´, per a formació de goterons.

 €0,58140

B8Z101JG Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm 160 ´´WEBER´´, de 3,5x3,8
mm de llum de malla, 160 g/m² de massa superficial, 0,52 mm de gruix i de
0,11x50 m, per armar morters.

 €1,88100

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €0,49800

BANA7196 Perfil de tancament lateral Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, de 80 mm
d'amplada.

 €2,03700

Altres conceptes 35,13 €

m210000040 Paviment amb rajola de gres porcelànic de 60x60x3,3 cm, model antracita
preu superior, del comercial BAUHAUS, col·locat a truc de maceta amb
morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de morter 1:6 i aïllament amb Panell rígid
de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

P- 2  €52,97

B0FH5192H7GD Rajola de gres porcellànic ANTRACITA, de dimensions 60x60 cm, mat, per
a zones humides, classe 2, ref. 26797256 del comercial BAUHAUS. 

 €33,21230

E7C2R321 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra
radiant, de gruix 30 mm, amb cara llisa, col·locada sense adherir

 €13,47044
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E93A13D0 Capa de compressió, per damunt del taulell ceràmic, de 3 cm de gruix, amb

morter de ciment 1:6
 €6,28890

Altres conceptes -0,00 €

m214H2F665 Paret estructural de 25 cm de gruix amb bloc de morter d'argila expandida
R-4 N/mm2, massís llis de 500x200x250 mm, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:1:7, amb armadura prefabricada en gelosia d'acer amb
recobriment epoxi cada dos junts horitzontals i una quantia d'11.5 kg/m2
d'acer en barres corrugades B500S i 0.008 m3/m2 de formigó d'argila
expandida en traves i cantonades

P- 3  €58,81

Altres conceptes 58,81 €

m214LDE68B Sostre unidireccional de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents)
de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0.7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

P- 4  €41,19

Altres conceptes 41,19 €

m21971B10A Paviment flotant de terratzo de gra mitjà de 40x40x3,3 cm, model
CANTÀBRIC 4524, preu superior, del comercial PREFABRICATS PUJOL,
col·locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de morter
1:6 i aïllament amb Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK)

P- 5  €50,32

Altres conceptes 50,32 €

u4LZ11511 Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.4 m, amb llosa de formigó
estructural HA-25/B/10/I, de 20 cm de gruix, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, col·locats cada 20 cm, subbase de granulat amb grava de
pedrera de 15 cm de gruix, barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de
polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat de 290x140x100
mm, acabat vist.

P- 6  €1.292,88

Altres conceptes 1.292,88 €

m2A0000001 Col·locació de làmina auto-adhesiva, de betum elastomèric, LBA-44/GFP,
negre TEXSELF de la casa comercial TEXSA

P- 7  €18,72

B715D3SGL4C8 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament tèrmic per cobertes amb
suport metàl·lic o de formigó, gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m,
imputrescible i alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes, ref.
6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de ASFALTEX

 €9,03100

Altres conceptes 9,69 €

m2A0000002 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament tèrmic per cobertes amb
suport de formigó, gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i alta
resistència a la compressió, paquet de 5 planxes, ref. 6951-30 de la sèrie
XPS - Poliestirè extruit de ASFALTEX.
Adherida a la làmina d'impermeabilització amb adhesiu base de poliuretà,
col·locat en cordons de 20 mm de gruix.

P- 8  €11,04

B715D3SGL4C8 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament tèrmic per cobertes amb
suport metàl·lic o de formigó, gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m,
imputrescible i alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes, ref.
6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de ASFALTEX

 €8,62050

Altres conceptes 2,42 €

m2A0000003 Formació de sostre de coberta entre biguetes de formigó existents amb
encadellat ceràmic de 600x250x60 mm, gruix 6 cm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN
998-2

P- 9  €12,53

B0111000 Aigua  €0,00326
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B0710250 Morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,

´´WEBER´´, color blanc, compost de ciment blanc, càrregues minerals,
resines hidròfugues redispersables, fibres i additius especials, per a aplicar
amb llana, per adherir els panells aïllants i com capa base, tipus GP CSIII
W2, segons UNE-EN 998-1.

 €0,00586

B0F86560 Supermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

 €2,53680

Altres conceptes 9,98 €

PAE00000001 Partida alçada en instal·lació de climatització sistema aire-aire-multi-split amb
caudal variable de refrigerant, per a gas R-410 A, alimentació monofàsica
(230V/50 Hz), amb potencia frigorífica total nominal de 2,22 Kw, potencia
calorífica nominal de 2,5 Kw, nivell sonor (velocitat baixa) 26 Dba, inclou
retorn posterior del aire, filtre d'aire, kit de muntatge, bomba i manguera de
drenatge, control per cable amb pantalla tàctil LCD. Compta amb distribució
d'aire per conductes rectangulars de xapa galvanitzada de 0,6 mm de gruix, i
juntes transversals baioneta, inclou embocadures, derivacions, accessoris de
muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada,
connectada i posta a punt per l'empresa instal·ladora per a comprovar el eu
correcte funcionament. 

P- 10  €80.000,00

Sense descomposició 80.000,00 €

uE000000002 Inclou les partides d'instal·lacions provisionals, senyalització, proteccions
col·lectives, proteccions individuals i formació de seguretat i salut.

P- 11  €7.656,06

Sense descomposició 7.656,06 €

m3E2111699 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 12  €10,86

Altres conceptes 10,86 €

m3E222122A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 13  €6,26

Altres conceptes 6,26 €

m3E222B432 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, per a posterior reomplert de la rasa amb compactació de
granota

P- 14  €8,14

Altres conceptes 8,14 €

m3E2R35063 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km

P- 15  €1,55

Altres conceptes 1,55 €

kgE4475111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

P- 16  €1,35

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,86000

Altres conceptes 0,49 €

m3E45CA8H4 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 17  €87,29

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €67,11600

Altres conceptes 20,17 €
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mE5ZA2B52 Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

P- 18  €11,92

B52219N0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30
peces/m2, com a màxim

 €2,34600

Altres conceptes 9,57 €

mE5ZJ29DP Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.82 mm de gruix
i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
al baixant

P- 19  €55,82

B5ZH29D0 Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de gruix 0.82 mm,
de 45 cm de desenvolupament, com a màxim

 €32,76040

B5ZHA9D0 Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de coure de 0,82 mm
de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

 €10,53000

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

 €1,43000

Altres conceptes 11,10 €

m2E612T5CN Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, deixada vista,
col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

P- 20  €26,45

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €4,94400

Altres conceptes 21,51 €

uE66AA000 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix,
de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color vermell C062 NCS: S 1080
Y90R, a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

P- 21  €239,57

B66AA00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €182,88000

B66ZA000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i
elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable

 €43,64000

Altres conceptes 13,05 €

uE66AA200 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix,
de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B,
a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses,
1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació

P- 22  €239,57

B66AA00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €182,88000

B66ZA000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i
elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable

 €43,64000

Altres conceptes 13,05 €

uE66AA500 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix,
de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B,
a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses,
1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació

P- 23  €301,18

B66AA00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €243,84000

B66ZA000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i
elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable

 €43,64000
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Altres conceptes 13,70 €

uE66AB000 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color vermell C062 NCS: S 1080 Y90R, a les dues cares, amb
perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 24  €273,04

B66AB00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

 €249,15200

B66ZB000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines,
composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de
15 cm alçada, d'acer inoxidable

 €18,99000

Altres conceptes 4,90 €

uE66AB010 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 25  €146,83

B66AB00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

 €124,57600

B66ZB000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines,
composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de
15 cm alçada, d'acer inoxidable

 €18,99000

Altres conceptes 3,26 €

uE66AB090 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 26  €273,04

B66AB00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

 €249,15200

B66ZB000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines,
composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de
15 cm alçada, d'acer inoxidable

 €18,99000

Altres conceptes 4,90 €

m2E7D21622 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials

P- 27  €15,21

B0111000 Aigua  €0,04727
B7D20021 Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,

per a aïllament contra el foc, en sacs
 €11,26080

Altres conceptes 3,90 €

m2E81131B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

P- 28  €13,06

Altres conceptes 13,06 €

m2E81131B2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

P- 29  €14,14

Altres conceptes 14,14 €

m2E8121113 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1

P- 30  €4,73

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,09576
Altres conceptes 4,63 €

m2E8241345 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres, de 24,4x49,4x0,8cm, preu mitjà, color blanc Ref. 244G1 del fabricant
ROSA GRES de 8 a 9 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 31  €32,03

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,15810
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B0711010K8TV Adhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles ceràmiques de baixa

absorció en paviments, classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de
BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC

 €2,74400

B0FH2163 Rajola porcelànica, de 24,4x49,4x0,8cm, preu mitjà, color blanc Ref. 244G1
del fabricant ROSA GRES, de 8 a 9 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)

 €21,24288

Altres conceptes 7,89 €

m2E8251328000E Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada de 30x90 mm, model Blanco ref. 82222337, preu mitjà,
de 1 a 4 peces/m2 ref. 100008248 de la serie Revestiments Artens
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la serie Materials per a junts
de BUTECH (UNE-EN 13888)

P- 32  €22,38

B05A2203H9E9 Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de rajoles ceràmiques, de
fins a 4mm de gruix, color beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH

 €0,79560

B0711013 Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004  €1,81404
B0FH3183H62S Rajola de ceràmica esmaltada, de dimensions 30x90 cm, mat , ref.82222337

de la serie Revestiments d'Artens
 €12,98700

Altres conceptes 6,78 €

m2E8261265K8TV Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de
76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 ref.
P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de
BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 33  €26,46

B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca

 €0,15810

B0711010K8TV Adhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles ceràmiques de baixa
absorció en paviments, classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de
BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC

 €2,74557

B0FH4142 Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)

 €12,27600

Altres conceptes 11,28 €

m2E844K142LNYP Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota
la superfície, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix amb classe d'absorció
acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma
de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. Article: ref. GYH45010600AC de la serie QUATTRO TIPO 50 de
PLACO

P- 34  €37,74

B844C24ALNYP Placa de guix laminat QUATTRO 50 per a sostre registrable, de la sèrie
GYPTONE REGISTRABLE, de dimensions 600x600mm, perforada i
fonoabsorbent, per a perfil tipus E-15, ref. GYH45010600AC de la serie
QUATTRO TIPO 50 de PLACO

 €27,28470

B84ZE510 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

 €3,81100

Altres conceptes 6,64 €

m2E898JAB0 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- 35  €3,63
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B89ZQDB0 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

 €1,25460

B8ZAJ0A0 Imprimació a base d'olis i resines vegetals  €0,48341
Altres conceptes 1,89 €

m2E898KAB0 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- 36  €4,14

B89ZQDB0 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

 €1,25460

B8ZAJ0A0 Imprimació a base d'olis i resines vegetals  €0,48341
Altres conceptes 2,40 €

mE8K434DK Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 37  €41,93

B0G17B0D Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €27,22500

Altres conceptes 14,71 €

m2E9362861 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, abocat mitjançant bombeig col·locada
sobre panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat
lateral recte, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació

P- 38  €19,27

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €6,77740

B7C2P100 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral
recte, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació

 €0,35050

Altres conceptes 12,14 €

m2E93A13D0 Capa de compressió, per damunt del taulell ceràmic, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6

P- 39  €6,29

Altres conceptes 6,29 €

m2E9C1142A Paviment de terratzo llis de gra petit model ´´CANTÀBRIC 4524´´, de 40x40
cm, preu alt, de la casa comercial PREFABRICATS PUJOL col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal

P- 40  €23,42

B9C11421 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal  €14,46640
B9CZ2000 Beurada de color  €1,47660

Altres conceptes 7,48 €

m2E9DBA44B Paviment de cuina anti-lliscant, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant
´´Indubeige R10´´, classe A3 (UNE-EN 14411), de forma quadrada de
24,4x24,4x1, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 de la casa comercial Rosa Gresl ,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 41  €31,43

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €1,16850

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €4,27214
B0FGB162 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada,

de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
 €12,92340

Altres conceptes 13,07 €

mE9U21AAD Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6

P- 42  €6,98

B9CZ2000 Beurada de color  €0,09246
B9U21AA0 Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària  €3,43740
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Altres conceptes 3,45 €

mE9V2A8RN Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa,
amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2
cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8

P- 43  €61,56

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,27983
B9CZ2000 Beurada de color  €0,73140
B9V2A8R0 Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i

estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres
buixardades, de 2 cm d'ample

 €42,44220

Altres conceptes 18,11 €

mE9VZ191N Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter
de ciment 1:8

P- 44  €11,11

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €1,60003

Altres conceptes 9,51 €

uEABGA9B2 Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada

P- 45  €218,60

BABGA5B2 Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar

 €189,17000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €24,96000
Altres conceptes 4,47 €

uEAJ117C4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
85x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla,
disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 46  €166,97

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

 €1,16080

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €2,90250

BAJ114C4 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €154,09440

Altres conceptes 8,81 €

uEAJ129C4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra
aproximat de 95x160 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i
6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 47  €306,53

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

 €1,59610
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B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €3,71520

BAJ125C4 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €288,00000

Altres conceptes 13,22 €

uEAJ12AC4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra
aproximat de 145x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en
marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 48  €306,53

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

 €1,59610

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €3,71520

BAJ125C4 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €288,00000

Altres conceptes 13,22 €

uEAJ137C4 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla,
disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 49  €269,75

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

 €1,16080

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €2,90250

BAJ134C4 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €256,87800

Altres conceptes 8,81 €

uEAJ15B44 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra
aproximat de 140x140 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en
marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 50  €316,72

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

 €1,74120
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B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €4,17960

BAJ15644 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €297,58500

Altres conceptes 13,21 €

uEAJ15C84 Finestra de PVC no plastificat,certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en
marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 51  €326,90

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

 €1,74120

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,17960

BAJ15684 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €307,75680

Altres conceptes 13,22 €

uEAJ15D44 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 180x180 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc
i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 52  €366,13

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

 €1,88630

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,64400

BAJ15744 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €346,38300

Altres conceptes 13,22 €

uEAJ15E44 Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra
aproximat de 210x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en
marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 53  €345,91

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

 €1,88630
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B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €4,64400

BAJ15744 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €323,29080

Altres conceptes 16,09 €

uEAJ1AGC4 Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 180x130 cm, profunditat
de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de
junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

P- 54  €276,60

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

 €1,88630

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,64400

BAJ1A4C4 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

 €256,85100

Altres conceptes 13,22 €

m2EAM11AE5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues
fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 55  €307,72

BAM11AE5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues
fulles batents, amb fixacions mecàniques

 €262,45000

Altres conceptes 45,27 €

uEAQFC21B Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 cm,
de cares llises, acabat superficial laminat de color taronja, ferratges de preu
alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies
de la caixa encastada

P- 56  €213,54

BAQDS1DC Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 120x 210 cm,
de cares llises amb acabat de pi envernissat

 €102,92000

BAZ2CC42 Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 120x
210cm, de pi envernissat, per a 1 fulla

 €69,20000

BAZGC2H0 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt  €13,38000
Altres conceptes 28,04 €

uEASA91P7 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt amb finestreta, col·locada

P- 57  €539,39

BASA91P7 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de
90x210 cm, preu alt amb finestreta

 €534,92000

Altres conceptes 4,47 €

uEASA92R7 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de
160x210 cm, preu alt amb finestreta, col·locada

P- 58  €1.199,52

BASA92R7 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de
160x210 cm, preu alt amb finestreta

 €1.192,37000

Altres conceptes 7,15 €
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mEB14B9KD Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat
polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, col·locat
un passamà a una altura entre 0,90 i 1,10 m i un segon passamà a una altura
entre 0,65 i 0,75 cm, es prolongarà 30 cm en els extrems, almenys en un
lateral de les escales

P- 59  €57,28

BB14F8B0 Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat
polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer

 €40,64000

Altres conceptes 16,64 €

mED15B571 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 60  €14,20

BD13157B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €4,95000

BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm  €1,07100
BDW3B500 Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm  €0,64350
BDY3B500 Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm  €0,03000

Altres conceptes 7,51 €

mED15B771 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 61  €15,58

BD13177B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €3,90600

BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm  €0,79730
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC  €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,08000

Altres conceptes 9,01 €

mED15G471 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

P- 62  €10,61

BD13139B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 

 €3,29000

BD1Z2100 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm  €0,91250
BDW3B300 Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm  €0,38280
BDY3B300 Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm  €0,02000

Altres conceptes 6,00 €

mED15G771 Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

P- 63  €13,58

BD13177B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €3,90600

BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm  €0,79730
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC  €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,08000

Altres conceptes 7,01 €

uED3111B6 Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor
d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50
mm

P- 64  €15,30

BD3111B6 Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer
inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

 €7,84000

Altres conceptes 7,46 €

uED351430 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

P- 65  €53,74
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BD351430 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides

interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a
3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

 €34,48000

Altres conceptes 19,26 €

uED351630 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

P- 66  €106,23

BD351630 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides
interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a
3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

 €86,97000

Altres conceptes 19,26 €

mED7F0000 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, penjat al sostre

P- 67  €21,70

BD13119B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €2,49000

BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2,32320
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC  €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,08000

Altres conceptes 15,02 €

mED7F0001 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, penjat al sostre

P- 68  €21,56

BD13139B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 

 €2,35000

BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2,32320
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC  €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,08000

Altres conceptes 15,02 €

mED7F0002 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm, penjat al sostre

P- 69  €22,31

BD13152B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 63 mm i de llargària 1 m

 €3,10000

BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2,32320
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC  €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,08000

Altres conceptes 15,02 €

mED7FBB7P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

P- 70  €24,16

BD13179B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €4,95000

BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2,32320
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC  €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,08000

Altres conceptes 15,02 €
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uEE2B1150 Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb
pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma UNE-EN ISO 17225-2),
rendiment (potència nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb aïllament
tèrmic de llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i
temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens fi
simple posterior, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja
del bescanviador, contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb
sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador d'aspiració de fums
incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda
lambda, dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama, inclòs un
protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una temperatura de
consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura,
muntada sobre bancada

P- 71  €12.279,44

BE2B1150 Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb
pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma UNE-EN ISO 17225-2),
rendiment (potència nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb aïllament
tèrmic de llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i
temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens
fi simple posterior, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de
neteja del bescanviador, contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern
amb sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador d'aspiració de fums
incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda
lambda, dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama

 €11.672,05000

BE2Z1100 Protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una temperatura de
consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura

 €69,70000

Altres conceptes 537,69 €

mEFB23452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 15 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

P- 72  €2,64

B0A75600 Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,67200
BFB23400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €0,21420

BFWB2305 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,40200

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 1,33 €

mEFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 12 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

P- 73  €2,32

BFB23400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,21420

BFWB2305 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,40200

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 1,68 €

mEFB24452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

P- 74  €2,93

B0A75800 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,68200
BFB24400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €0,27540

BFWB2405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,60600

BFYB2405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,04000

Altres conceptes 1,33 €
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mEFB25452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

P- 75  €3,65

B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior  €0,74000
BFB25400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €0,43860

BFWB2505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,76500

BFYB2505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,05000

Altres conceptes 1,66 €

mEFB26452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

P- 76  €4,72

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,88200
BFB26400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €0,69360

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,06200

BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,09000

Altres conceptes 1,99 €

mEFB27452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

P- 77  €6,11

B0A75F02 Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior  €1,08800
BFB27400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €1,08120

BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,64400

BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,14000

Altres conceptes 2,16 €

mEFB29452 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

P- 78  €10,84

B0A75K02 Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior  €1,77500
BFB29400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €2,64180

BFWB2905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €3,43200

BFYB2905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,33000

Altres conceptes 2,66 €

uEJ14B21QK4CL Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 344397000 de la
serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , amb seient i tapa, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 79  €77,31

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

 €0,17412

BJ14B21QK4CL Inodor de tanc alt o fluxor, amb sortida horitzontal, VICTORIA, de color
Blanc, ref. 344397000 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO

 €45,00000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,45040
Altres conceptes 30,69 €
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uEJ19D51B Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil
de 35 a 50 l, color blanc, preu alt, col·locat amb suports de peu

P- 80  €244,82

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

 €0,58040

BJ19D512 Safareig de gres amb acabat esmaltat brillant amb sobreeixidor integrat, de
capacitat útil de 35 a 50 l, de color blanc, preu alt

 €218,20000

BJ1ZV000 Suport de quatre peus d'acer galvanitzat per a safareigs  €10,70000
Altres conceptes 15,34 €

uEJ36B7NG Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a
un ramal de PVC

P- 81  €9,19

BJ36B7NG Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

 €3,11000

Altres conceptes 6,08 €

uEJ3917D7 Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 82  €11,45

BJ3917D7 Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

 €2,15000

Altres conceptes 9,30 €

uEJ46U025 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 83  €346,64

BJ46U025 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable

 €329,21000

Altres conceptes 17,43 €

uEL2612C1 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb
reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de
2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000
mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura central
d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 203/2016

P- 84  €20.879,82

BL3112C1 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb
reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de
2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de
mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016

 €15.118,89000

BL3M11C1 Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell
de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central
d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

 €1.256,86000

Altres conceptes 4.504,07 €

uEQ9CC160 Cuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una potència 28 kW, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada

P- 85  €2.862,73

BQ9CC160 Cuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una potència 28 kW, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

 €2.812,42000

Altres conceptes 50,31 €

uEQ9CC161 Base d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Muntada e instal.lada

P- 86  €769,10

BQ9CC161 Base d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)  €752,33000
Altres conceptes 16,77 €
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uEQ9CC170 Forn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm, amb capacitat de 10
graelles amb una potència de 12 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
generador de vapor, sonda de platí per detectar l'excés de cal, sonda
multisensor

P- 87  €6.893,74

BQ9CC170 Forn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm, amb capacitat de 10
graelles amb una potència de 12 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
generador de vapor, sonda de platí per detectar l'excés de cal, sonda
multisensor

 €4.432,43000

BQ9CC171 Base oberta suport per forn de 90x80x80 cm amb suport per safates, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

 €844,27000

BQ9CC172 Filtre de greix per al forn  €211,07000
BQ9CC173 Reixes per al forn - GN 1/1  €241,62000
BQ9CC174 Protecció posterior forn de 100x5x170 cm amb sandwitx inox i llana de roca,

d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304)
 €963,12000

Altres conceptes 201,23 €

uEQ9CD210 Campana central d'extracció de fums de 350x230x60 cm d'acer inoxidable
polit 1.4301 (AISI 304), amb col.lector central i tap de drenatge amb plenum,
amb tapes de regulació i sostre galvanitzat, amb 14 filtres inoxidable i 6
pantalles escastrables inox de 36 W, amb motor de 4 CV amb alimentació
trifàsica i amb una cabal de 13.000 m3/h, amb 15 m de llargària com a
màxim, de conducte rodó per al sistema engatillat helicoïdal galva de 60 mm
de diàmtere. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. S'inclou la part
proporcional d'accessoris, instal.lada i connectada

P- 88  €1.379,49

BQ9CD210 Campana central d'extracció de fums de 43,5 x 120 x 100 cm d'acer
inoxidable polit 1.4301 (AISI 304), amb col.lector central i tap de drenatge
amb plenum, amb tapes de regulació i sostre galvanitzat, amb 2 filtres
inoxidable, amb ventilador 9/9 - 1/3.

 €1.111,19000

Altres conceptes 268,30 €

uEQ9CE280 Renta-vaixelles, de 62x70x142 cm amb un rendiment de 1.170 plats/hora, de
10.200 W de potència amb alimentació trifàsica de 400 V, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304). Instal.lat i connectat

P- 89  €1.679,32

BQ9CE280 Renta-vaixelles, de 50x50x50 cm, model STEELTECH Colged 36-00 MD.  €1.612,24000
Altres conceptes 67,08 €

uEQ9CM010 Prestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm, amb 4 prestatges
oberts de polietilè, d'estructura d'alumini anoditzat, muntada i instal.lada

P- 90  €1.006,35

BQ9CM010 Prestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm, amb 4 prestatges
oberts de polietilè, d'estructura d'alumini anoditzat

 €972,81000

Altres conceptes 33,54 €

uEQ9CM120 Taula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb prestatge inferior i
plastró posterior de 10 cm en punt sanitari rodó, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), muntada i instal.lada

P- 91  €996,61

BQ9CM120 Taula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb prestatge inferior i
plastró posterior de 10 cm en punt sanitari rodó, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304)

 €979,84000

Altres conceptes 16,77 €

PAEY011222 Partida alçada en el ram de paleteria, en obertura de regata en paret de maó
calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix
C6

P- 92  €2.614,13

Altres conceptes 2.614,13 €

m3F932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 93  €25,79

B0111000 Aigua  €0,08150
B0321000 Sauló sense garbellar  €19,12450

Altres conceptes 6,58 €
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uFR62236A Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de
tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

P- 94  €119,37

B0111000 Aigua  €0,37490
BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica

menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
 €41,51808

Altres conceptes 77,48 €

m2FR71124J Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent <
30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu
rentada i el corronat posterior

P- 95  €3,77

B0315600 Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm  €0,38450
BR4U1J00 Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives

i/o de flor, segons NTJ 07N
 €0,48411

Altres conceptes 2,90 €

uHJ7127D1 Dipòsit de polietilé XL, de dimensions 3,52 x 2,04 x 2,6 m, amb tapa
recolzada, de 10000 l de capacitat, pes de 420 kg amb el muntatge incluït

P- 96  €3.829,31

B1ZJ27D0 Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de
capacitat, per a seguretat i salut

 €3.757,58000

Altres conceptes 71,73 €

m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 97  €5,17

Altres conceptes 5,17 €

m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 98  €0,09

B0Y15250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

 €0,09000

Altres conceptes 0,00 €

uK12GF000 Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''

P- 99  €50,04

Altres conceptes 50,04 €

uK12GG000 Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o
de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

P- 100  €180,16

Altres conceptes 180,16 €

uK12GK000 Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim

P- 101  €54,05

Altres conceptes 54,05 €
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m3K2111699 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 102  €10,86

Altres conceptes 10,86 €

m2K2149C34 Formació de forat en forjat unidireccional format per biguetes pretensades de
formigó, tauler ceràmic i capa de compressió de 3 cm, de 5 m2 com a màxim,
a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 103  €37,24

Altres conceptes 37,24 €

m2K2151110 Desmuntatge i retirada de plaques de fibrociment d'amiant i elements de
fixació, subjectada mecànicament sobre corretja estructural, a menys de 20
metres d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del
30 %. Per a una superfície mitjana entre 100 i 600 m2, precintat, etiquetatge i
paletitzat de les plaques de mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del
material desmuntat sobre camió.

P- 104  €28,88

Altres conceptes 28,88 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 105  €10,06

Altres conceptes 10,06 €

uK21AU00A Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió
o contenidor

P- 106  €16,61

Altres conceptes 16,61 €

PAK21G2011 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de tancaments de
finestres, amb mitjans manual i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

P- 107  €1.031,85

Altres conceptes 1.031,85 €

PAK21G2012 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements destinats a la producció
avícola, que inclou menjadors, abeuradors, amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor.

P- 108  €1.517,43

Altres conceptes 1.517,43 €

PAK21J1011 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de ventilació forçada,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

P- 109  €1.634,56

Altres conceptes 1.634,56 €

PAK21K2011 Partida alçada en desmuntatge i retirada d'instal·lacions que inclou
l'arrencada i retirada de la instal·lació de distribució d'aigua, arrencada
puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica, arrencada de tubs i
d'instal·lació de gas, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

P- 110  €2.613,46

Altres conceptes 2.613,46 €

m3K222B232 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,5 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora, per a posterior reomplert
de la rasa amb compactació de granota

P- 111  €9,45

Altres conceptes 9,45 €
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m3K2RA7FD0 Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició
d'una coberta, 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, prèviament plastificades, paletitzades i carregades sobre camió,
considerant l'anada, descàrrega i tornada.

P- 112  €95,20

B2RA7FD0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos
amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €95,20000

Altres conceptes 0,00 €

kgK4475111 Col·locació de llindes en obertures de nous forats de pas amb acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

P- 113  €1,41

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,86000

Altres conceptes 0,55 €

m2K4DCAD00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi

P- 114  €40,22

B0A31000 Clau acer  €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,45430
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,92161
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,14149
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,39700
B0DZA000 Desencofrant  €0,11000

Altres conceptes 37,06 €

m2K52219MK Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2,
com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

P- 115  €35,40

B52219M0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 25
peces/m2, com a màxim

 €13,20000

Altres conceptes 22,20 €

m2K612E11N Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, maó calat fonoabsorbent,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x135x93 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

P- 116  €34,25

B0F1DHA1 Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €5,10120

Altres conceptes 29,15 €

m2K612B512K830 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de
280x125x100 mm ref. G10 de la serie Gamma Convencional d'ALPICAT ,
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma  UNE-EN 998-2

P- 117  €27,87

B0111000 Aigua  €0,02217
B0710250 Morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,

´´WEBER´´, color blanc, compost de ciment blanc, càrregues minerals,
resines hidròfugues redispersables, fibres i additius especials, per a aplicar
amb llana, per adherir els panells aïllants i com capa base, tipus GP CSIII
W2, segons UNE-EN 998-1.

 €0,05520

B0F1E2ALK830 Gero 10, ref. G10 de la serie  Gamma Convencional d'ALPICAT  €4,25100
Altres conceptes 23,54 €

m2K614HN1M Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

P- 118  €12,53

B0111000 Aigua  €0,00326
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B0710220 Morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,

´´WEBER´´, color gris, compost de ciment gris, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials, per a aplicar amb
llana, per adherir els panells aïllants i com capa base, tipus GP CSIII W2,
segons UNE-EN 998-1.

 €0,00512

B0F86560 Supermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

 €2,53680

Altres conceptes 9,98 €

m2K614D723L8SV Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm ref.
SUPERMAÓ 7 de la serie Supermaó de CERÀMICA BELIANES , LD,
categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
adhesiu cola en base escaiola 

P- 119  €11,89

B071ACE0 Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica  €1,67400
B0F85272L8SV Envà ceràmic tradicional, LD de categoria II i de dimensions

500x200x70mm, ref. SUPERMAÓ 7 de la serie Supermaó de CERÀMICA
BELIANES

 €2,68750

Altres conceptes 7,53 €

m2K6152517L8SY Envà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 500x500x70 mm
ref. SUPERENVÀ 7 de la serie Superenvà de CERÀMICA BELIANES , per a
revestir, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter ciment 1:8

P- 120  €10,98

B6155572L8SY Envà ceràmic gran format, LD de categoria II i de dimensions
500x510x70mm, ref. SUPERENVÀ 7 de la serie Superenvà de CERÀMICA
BELIANES

 €4,48800

Altres conceptes 6,49 €

m2K652525R Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en
H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

P- 121  €36,40

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC5410 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora

afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
 €14,95560

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

 €4,45263

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

 €0,88778

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

 €0,23970

B7C9R5M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

 €2,64710

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 8,10 €

m2K652725R Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en
H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

P- 122  €36,79

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,29160
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €15,34700
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B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48

mm d'amplària
 €4,45263

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

 €0,88778

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

 €0,23970

B7C9R5M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

 €2,64710

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,85600
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 8,10 €

m2K7C96511L3QL Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 106 a 115 kg/m3 i 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, amb imprimació ref.
2421455 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION ,
col·locat sense adherir

P- 123  €22,20

B7C96510L3QL Lamel·la rígida de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN
13162, amb imprimació en ambdues cares, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència tèrmica de 1,25
m2.K/W, ref. 2421455 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF
INSULATION

 €20,70600

Altres conceptes 1,49 €

m2K7C96811L3QN Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 106 a 115 kg/m3 i 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb imprimació ref. 2421456
de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat
sense adherir

P- 124  €32,76

B7C96810L3QN Lamel·la rígida de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN
13162, amb imprimació en ambdues cares, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència tèrmica de 2,00
m2.K/W, ref. 2421456 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF
INSULATION

 €31,26900

Altres conceptes 1,49 €

m2K7C96814L3QN Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 106 a 115 kg/m3 i 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb imprimació ref. 2421456
de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 125  €34,19

B7C96810L3QN Lamel·la rígida de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN
13162, amb imprimació en ambdues cares, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència tèrmica de 2,00
m2.K/W, ref. 2421456 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF
INSULATION

 €31,26900

B7CZ1800 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a
màxim

 €0,93000

Altres conceptes 1,99 €

m2K8443220LNVZ Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus ignifuga, per a revestir, de
12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P10402714h de la serie
PLACOFLAN PPF 13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

P- 126  €30,80

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC1310LNVZ Placa de guix laminat de la sèrie PPH 13, amb una amplària de 1.200mm,

2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm, ref. P10402735PH de la serie
PPF 13 de PLACO

 €12,02010

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,50558
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230
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B84Z5610 Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm CF

´´WEBER´´, per a formació de goterons.
 €3,42000

Altres conceptes 13,05 €

m2K8443220LNW1 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P01303000PH de la serie PPH
13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 127  €26,97

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC1310LNW1 Placa de guix laminat de la sèrie PPH 13, amb una amplària de 1.200mm,

3000mm de longitud i un gruix de 12,5mm, ref. P01303000PH de la serie
PPH 13 de PLACO

 €8,18850

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,50558
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230
B84Z5610 Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm CF

´´WEBER´´, per a formació de goterons.
 €3,42000

Altres conceptes 13,05 €

m2K8447220LNWQ Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir,
de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P35883000 de la serie PPM 13
de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 128  €29,19

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC2310LNWQ Placa de guix laminat de la sèrie PPM 13, amb una amplària de 1.200mm,

3000mm de longitud i un gruix de 12,5mm, ref. P35883000 de la serie PPM
13 de PLACO

 €10,41330

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,50558
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230
B84Z5610 Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm CF

´´WEBER´´, per a formació de goterons.
 €3,42000

Altres conceptes 13,04 €

m2K9E1321G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 129  €33,29

B0111000 Aigua  €0,00163
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,74893
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,32023

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,55200
Altres conceptes 25,67 €

uKAJ1A8C4 Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x180 cm, profunditat
de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de
junta central en el marc, sense persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 130  €210,85

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

 €1,74120

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,29570

BAJ1A3C4 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

 €194,17860

Altres conceptes 10,63 €



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 24Data: 09/04/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uKAN51231 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm

P- 131  €6,47

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €6,47400

Altres conceptes -0,00 €

uKAN51331 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 95x110 cm

P- 132  €6,97

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €6,97200

Altres conceptes -0,00 €

uKAN513B1 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x180 cm

P- 133  €8,96

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €8,96400

Altres conceptes -0,00 €

uKAN51431 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 105x110 cm

P- 134  €7,97

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €7,96800

Altres conceptes 0,00 €

uKAN51531 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 140x120 cm

P- 135  €8,96

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €8,96400

Altres conceptes -0,00 €

uKAN51631 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x110 cm

P- 136  €9,96

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €9,96000

Altres conceptes 0,00 €

uKAN516B1 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x180 cm

P- 137  €11,95

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €11,95200

Altres conceptes -0,00 €

uKAN51841 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 225x130 cm

P- 138  €12,45

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €12,45000

Altres conceptes 0,00 €

uKAN51E41 Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 350x130 cm

P- 139  €16,93

BAN51200 Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, amb malla
incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm d'amplada a cada costat del
perfil, per a reforç de cantells.

 €16,93200
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Altres conceptes -0,00 €

uKANA7196 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de
95 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

P- 140  €6,79

BANA7196 Perfil de tancament lateral Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini, de 80 mm
d'amplada.

 €6,79000

Altres conceptes 0,00 €

uKANA71H6 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de
170 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

P- 141  €28,71

BANA71H6 Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment
de 180 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

 €28,71000

Altres conceptes 0,00 €

uKANV3383 Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 95x210 cm

P- 142  €23,56

BAN51400 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm  €23,55600
Altres conceptes 0,00 €

uKANV3483 Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 110x210 cm

P- 143  €24,92

BAN51400 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm  €24,91500
Altres conceptes 0,01 €

uKANV3683 Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 170x210 cm

P- 144  €27,63

BAN51400 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm  €27,63300
Altres conceptes -0,00 €

uKAQD2286 Fulla batent per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 35 mm de
gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, laminada amb canto de PVC, de
cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic lacat ral al forn mate i
texturitzat, color taronja , col·locada.

P- 145  €124,09

BAQD2286 Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

 €77,15000

BAZGC160 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior  €31,03000
Altres conceptes 15,91 €

uKAQDDQ86 Dos fulles batents per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 40 mm
de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària cada una, laminada amb canto de
PVC, de cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic lacat ral al
forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada.

P- 146  €200,93

BAQDDP86 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix,
cares llises, estructura interior de fusta i obertura de 40x40cm, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

 €109,80000

BAZGC370 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà  €55,79000
Altres conceptes 35,34 €

mKD14C531 Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de
diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

P- 147  €31,40

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

 €13,51000

BD1ZC500 Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 80 mm  €0,84000
BDW48730 Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm i 0.6 mm de gruix  €5,07210
BDY4E730 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 80 mm

i 0.6 mm de gruix
 €0,97000

Altres conceptes 11,01 €
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mKD7F0000 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 90 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 148  €43,93

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €11,06885
BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 90

mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €3,60000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC  €3,46500
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,25000

Altres conceptes 25,55 €

mKD7F0001 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 40 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 149  €45,28

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €11,06885
BD7FP360 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

 €4,95000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC  €3,46500
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,25000

Altres conceptes 25,55 €

mKD7F0002 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 50 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 150  €45,28

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €11,06885
BD7FP360 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

 €4,95000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC  €3,46500
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,25000

Altres conceptes 25,55 €

mKD7F0003 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 63 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 151  €45,28

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €11,06885
BD7FP360 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

 €4,95000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC  €3,46500
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,25000

Altres conceptes 25,55 €

mKD7F0005 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 152  €47,71

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €11,06885
B89ZQDB0 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

 €7,38000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC  €3,46500
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,25000

Altres conceptes 25,55 €

mKD7FP362 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 153  €46,27

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €11,06885
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BD7FP360 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

 €5,94000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC  €3,46500
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC  €0,25000

Altres conceptes 25,55 €

uKJ12M91A Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu
superior, encastat al paviment

P- 154  €300,97

BJ12M91N Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu
superior

 €288,27000

Altres conceptes 12,70 €

uKJ12M9LB Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900 mm, de color suau, preu
superior, encastat al paviment

P- 155  €466,27

BJ12M9LB Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900 mm, de color suau, preu
superior

 €453,57000

Altres conceptes 12,70 €

uKJ13B71QHDLW Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. N377000005 + ref.
N377000004 de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu mitjà, col·locat sobre peu

P- 156  €71,87

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

 €0,36275

BJ13B71QHDLW Lavabo de porcellana sanitària esmaltada CITY, de dimensions 570x465
mm, acabat blanc + Pedestal de porcellana sanitària esmaltada CITY, de
dimensions 680x80 mm, acabat blanc,ref. N377000005 + ref. N377000004
de NOKEN

 €56,17000

Altres conceptes 15,34 €

uKJ13B915HDDU Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref. N364766931 de
la serie Line de NOKEN , senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals

P- 157  €373,76

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

 €0,65295

BJ13B91XHDDU Lavabo recolzat o suspès de porcellana sanitària esmaltada LINE, de
dimensions 1200x470 mm, acabat blanc, ref. N364766931 de la serie Line
de NOKEN

 €356,14000

Altres conceptes 16,97 €

uKJ16B213D83Z Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat ref. 359093005 de la
serie Urinaris de ROCA SANITARIO , alimentació integrada, de color blanc i
preu mitjà, col·locat amb fixacions murals

P- 158  €124,21

BJ16B213D83Z Aparatos sanitarios especiales, URINETT, de color Blanc, ref. 359093005 de
la serie Urinaris de ROCA SANITARIO

 €115,00000

Altres conceptes 9,21 €

uKJ18LAAC Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80
cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada
a un taulell de cuina

P- 159  €71,96

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

 €0,50785

BJ18LAAC Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80
cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà,
per a encastar

 €57,66000

Altres conceptes 13,79 €

uKJ18LHAC Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un
taulell de cuina

P- 160  €104,47

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

 €0,50785
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BJ18LHAC Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de

llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar

 €90,17000

Altres conceptes 13,79 €

uKJ229136 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

P- 161  €44,63

BJ229136 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

 €32,48000

Altres conceptes 12,15 €

uKJ2312CG Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

P- 162  €174,67

BJ2312CG Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

 €147,32000

Altres conceptes 27,35 €

uKJ24A433HJWQ Fluxor per a inodor, ref. N199520701 de la serie Complementos NK de
NOKEN encastat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats,
preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

P- 163  €70,85

BJ24A433HJWQ Fluxòmetre polsador d'encastar 3/4´´ per a inodor mesures 25x108 mm,
acabat crom, ref. N199520701 de la serie Complementos NK de NOKEN

 €30,10000

Altres conceptes 40,75 €

uKJ26A137 Fluxor per a urinari d'accionament manual, encastat, amb mecanisme
d'accionament acer inoxidable, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 164  €162,02

BJ26A135 Fluxor per a urinari d'accionament manual encastat, per a encastar, amb
aixeta de regulació i tub d'enllaç, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

 €65,84000

BJ26E026 Mecanisme d'accionament manual per a urinari, acabat en acer inoxidable  €52,93000
Altres conceptes 43,25 €

uKJ2882C1 Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó daurat preu
mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´

P- 165  €96,02

BJ2882C1 Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó daurat, preu mitjà, amb broc giratori de
fosa, amb entrada de 1/2´´

 €82,36000

Altres conceptes 13,66 €

uKJ2981C1 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´

P- 166  €27,38

BJ2981C1 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´

 €18,26000

Altres conceptes 9,12 €

uKJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

P- 167  €27,65

BJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

 €3,34000

Altres conceptes 24,31 €

uKJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 168  €11,42

BJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

 €5,34000

Altres conceptes 6,08 €
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uKJ3817F7 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 169  €9,08

BJ3817F7 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 50 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

 €3,00000

Altres conceptes 6,08 €

uKJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d,
de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 170  €90,89

BJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò

 €86,53000

Altres conceptes 4,36 €

uKJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 171  €261,96

BJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

 €244,53000

Altres conceptes 17,43 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,17h Oficial 1aA0121000

 €17,17h Oficial 1a paletaA0122000

 €17,17h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,85h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,25h Oficial 1a soldadorA0125000

 €17,17h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,85h Oficial 1a polidorA0128000

 €17,17h Oficial 1a guixaireA0129000

 €17,48h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,85h Oficial 1a estucadorA012B000

 €17,17h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,18h Oficial 1a vidrierA012E000

 €17,44h Oficial 1a manyàA012F000

 €17,75h Oficial 1a calefactorA012G000

 €17,75h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,65h Oficial 1a lampistaA012J000

 €17,75h Oficial 1a muntadorA012M000

 €17,17h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €26,24h Oficial 2a jardinerA012P200

 €14,97h Ajudant encofradorA0133000

 €21,17h Ajudant ferrallistaA0134000

 €14,97h Ajudant col·locadorA0137000

 €15,09h Ajudant fusterA013A000

 €21,17h Ajudant estucadorA013B000

 €14,97h Ajudant pintorA013D000

 €20,99h Ajudant vidrierA013E000

 €15,03h Ajudant manyàA013F000

 €14,95h Ajudant calefactorA013G000
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,95h Ajudant electricistaA013H000

 €21,14h Ajudant lampistaA013J000

 €14,97h Ajudant muntadorA013M000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €14,64h ManobreA0140000

 €14,64h Manobre guixaireA0149000

 €15,20h Manobre especialistaA0150000

 €17,17h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €14,64h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,87h Compressor amb un martell pneumàticC1101100

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €73,78h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €85,58h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €48,46h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €59,15h Motoanivelladora petitaC1331100

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €7,89h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €5,66h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €32,53h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €38,77h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €42,91h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,42h Camió gruaC1503000

 €43,03h Camió grua de 3 tC1503300

 €47,81h Camió grua de 5 tC1503500

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,71h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,26h Martell trencador manualC2001000

 €4,79h Remolinador mecànicC2003000

 €4,41h Regle vibratoriC2005000

 €2,30h PolidoraC2007000

 €1,92h AbrillantadoraC2009000

 €1,69h Màquina de fer regatesC200G000

 €6,61h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €4,19h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

C200X000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,40u Segellador i adhesiu poliuretànic monocomponent
tixotròpic, d'alt mòdul elàstic i enduriment ràpid, per a
juntes amb moviment en servei de fins al 20%. Color
gris en cartutx de 600 ml, Mapeflex PU45, ref. 195343
de la sèrie Segellat i impermeabilitzacions de junts de
dilatació i de treball de IBERMAPEI

195343

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610320

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610321

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610322

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610323

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610324

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610325

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610326

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610327

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610328

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

32610329

 €1,64l Segellador elàstic i adhesiu multiusos de poliuretà de
tot tipus de materials (teules, fusta, ceràmica, metalls,
etc ...).WEBER FLEX PU, ref.32610321, ref. 32610321
de la sèrie Segellat i enganxat de WEBER

3261032A
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MATERIALS
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 €6,19m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 60 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 7 planxes,
ref. 6951-28 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_28

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_30

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_31

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_32

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_33

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_34

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_35

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

6951_36

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €17,04t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
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 €16,68t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €15,88t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €38,45t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmB0315600

 €16,63m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €16,13t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €92,25m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

B03E1440

 €106,62t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511401

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €106,81t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0514501

 €0,12kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,12kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,12kg Guix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0522300

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €0,31kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

B05A2102

 €0,31kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €0,82kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €1,56kg Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de
rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color
beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de
BUTECH

B05A2203H9E9

 €0,14kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €67,74m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B065710B

 €65,29m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €65,80m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B
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 €67,51m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065970B

 €0,84kg Morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color gris,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

B0710220

 €0,96kg Morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

B0710250

 €7,43kg Morter de calç imitació d'estuc tradicional, tipus CR
CSI W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o
en exteriors, Webercal Flexible ´´WEBER´´, color a
escollir, compost de calç aèria, resines sintètiques,
càrregues i pigments minerals i additius orgànics i
inorgànics, impermeable a l'aigua de pluja i permeable
al vapor d'aigua, subministrat en sacs.

B0711010

 €0,37kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

B0711013

 €0,61kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

B0711020

 €0,36kg Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria
ceràmica

B071ACE0

 €0,56kg Adhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles
ceràmiques de baixa absorció en paviments,
classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de
BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC

B0711010K8TV

 €1,34kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,36kg Clau acerB0A31000

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,43cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,82u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71K00

 €0,28u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A75600
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 €0,31u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorB0A75800

 €0,49u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00

 €0,68u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interiorB0A75F02

 €0,92u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interiorB0A75J00

 €1,42u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interiorB0A75K02

 €0,37u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A75Y00

 €0,63kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €2,28m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34134

 €1,40m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C4

 €7,45m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC2410

 €7,26m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B0CC5410

 €11,67m2 Placa de guix laminat de la sèrie PPH 13, amb una
amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix
de 12,5mm, ref. P10402735PH de la serie PPF 13 de
PLACO

B0CC1310LNVZ

 €7,95m2 Placa de guix laminat de la sèrie PPH 13, amb una
amplària de 1.200mm, 3000mm de longitud i un gruix
de 12,5mm, ref. P01303000PH de la serie PPH 13 de
PLACO

B0CC1310LNW1

 €10,11m2 Placa de guix laminat de la sèrie PPM 13, amb una
amplària de 1.200mm, 3000mm de longitud i un gruix
de 12,5mm, ref. P35883000 de la serie PPM 13 de
PLACO

B0CC2310LNWQ

 €0,35m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €242,53m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €9,37cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,27m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €2,27u Bloc de morter d'argila expandida, massís llis, de
500x200x250 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3

B0E915R1

 €0,13u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1
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 €0,08u Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1EHAL

 €0,18u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1F2A1

 €0,13u Gero 10, ref. G10 de la serie Gamma Convencional
d'ALPICAT

B0F1E2ALK830

 €0,14u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F74240

 €0,38u Supermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F86560

 €0,25u Envà ceràmic tradicional, LD de categoria II i de
dimensions 500x200x70mm, ref. SUPERMAÓ 7 de la
serie Supermaó de CERÀMICA BELIANES

B0F85272L8SV

 €0,16u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €10,74m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FG6163

 €12,67m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FGB162

 €2,56m2 Rajola porcelànica, de 24,4x49,4x0,8cm, preu mitjà,
color blanc Ref. 244G1 del fabricant ROSA GRES, de
8 a 9 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FH2163

 €11,16m2 Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 76 a
115 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FH4142

 €3,51m2 Rajola de ceràmica esmaltada, de dimensions 30x90
cm, mat , ref.82222337 de la serie Revestiments
d'Artens

B0FH3183H62S

 €11,99m2 Rajola de gres porcellànic ANTRACITA, de
dimensions 60x60 cm, mat, per a zones humides,
classe 2, ref. 26797256 del comercial BAUHAUS. 

B0FH5192H7GD

 €90,75m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

B0G17B0D

 €0,09m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y15250

 €3.757,58u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 500 l de capacitat, per a seguretat i salut

B1ZJ27D0
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 €95,20kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7FD0

 €0,86kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z5011

 €7,31m Semibigueta de formigó armat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura de capacitat mecànica compresa entre
120 i 160 kN

B4LD0404

 €4,90m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 18 cm

B4LZ170J

 €3,35m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer epoxi de 200 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3.75 mm de diàmetre

B4Z22L20

 €0,48u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim

B52219M0

 €0,46u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

B52219N0

 €25,21m Canal exterior de secció rectangular de planxa de
coure de gruix 0.82 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

B5ZH29D0

 €3,51u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de coure de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

B5ZHA9D0

 €4,50m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de gruix 0.5 mm, de diàmetre 125 mm i 25
cm de desenvolupament, com a màxim

B5ZJ1150

 €2,77u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i
25 cm de desenvolupament

B5ZJA150

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €1,00u Envà ceràmic gran format, LD de categoria II i de
dimensions 500x510x60mm, ref. SUPERENVÀ 6 de la
serie Superenvà de CERÀMICA BELIANES

B6155562L8SX

 €1,10u Envà ceràmic gran format, LD de categoria II i de
dimensions 500x510x70mm, ref. SUPERENVÀ 7 de la
serie Superenvà de CERÀMICA BELIANES

B6155572L8SY

 €101,60m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

B66AA00A
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 €77,86m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

B66AB00A

 €43,64u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

B66ZA000

 €18,99u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

B66ZB000

 €0,91m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €0,89m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €0,51m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €5,88m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

B71190L0

 €8,21m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

B715D3SGL4C8

 €0,15m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2B7711A00

 €7,01m2 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral recte, de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació

B7C2P100

 €10,89m2 Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

B7C2R320

 €3,66m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb alumini incombustible

B7C425L0
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 €2,80m2 Manta IBR DESNUDO de llana de vidre ISOVER, no
hidròfila, sense revestiment concebut per a
proporcionar aïllament tèrmic i acústic en la
construcció de sàndwich metàl·lics ´´in situ.´´, de 80
mm de gruix, llargària de 12 m i ampla de 1,20 m.
Complint la norma UNE-EN 13162 ´´Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación´´,
amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), una
resistència tèrmica de 1,80 m²·K/W, un coeficient
d'absorció acústica, AW, ?w 0,90, classe de reacció al
foc A1 i codi de designació
MW-EN-13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5.,
ref. 18605 de la serie Cobertes d'ISOVER

B7C47800HI7T

 €46,20m2 Panell rígid d'aglomerat de suro natural expandit,
sense additius, Webertherm Placa Corcho ´´WEBER´´,
de color marró, de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN
13170, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK), molt transpirable, Euroclasse E
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

B7C51600

 €2,57m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

B7C9R5M0

 €5,45m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb revestiment
de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural
per l'altra cara

B7C9X350

 €19,72m2 Lamel·la rígida de llana mineral de roca per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, amb imprimació
en ambdues cares, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència
tèrmica de 1,25 m2.K/W, ref. 2421455 de la serie Tira
ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION

B7C96510L3QL

 €29,78m2 Lamel·la rígida de llana mineral de roca per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, amb imprimació
en ambdues cares, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència
tèrmica de 2,00 m2.K/W, ref. 2421456 de la serie Tira
ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION

B7C96810L3QN

 €0,26u Espiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb
fibra de vidre, Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´, de
115 mm de longitud, per fixació de panells aïllants.

B7CZ1600

 €0,31u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80
mm de gruix com a màxim

B7CZ1800

 €0,36u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

B7CZ1A00

 €0,46kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

B7D20021
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 €13,85m2 Lamel·la de llana mineral de roca amb recobriment
exterior d'alumini reforçat resistent a l'esquinçament
per a l'aïllament contra el foc A1, segons UNE-EN
14303, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica a 50ºC de 0,044 W/mK, ref. 2431489 de la
serie Lamel·la Mat Forte LMF AluR de KNAUF
INSULATION

B7D94510L7X7

 €14,51dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €11,61dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €1,07kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €0,76kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €45,08t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8111G90

 €5,22m Perfil d'arrencada ´´WEBER´´, d'alumini, de 80 mm
d'amplada i 0,88 mm de gruix, amb goteró, per
anivellació i suport dels panells aïllants dels sistemes
d'aïllament tèrmic per l'exterior sobre la línia de sòcol;
inclús kit de fixació per a perfil.

B81ZB9K0

 €26,49m2 Placa de guix laminat QUATTRO 50 per a sostre
registrable, de la sèrie GYPTONE REGISTRABLE, de
dimensions 600x600mm, perforada i fonoabsorbent,
per a perfil tipus E-15, ref. GYH45010600AC de la
serie QUATTRO TIPO 50 de PLACO

B844C24ALNYP

 €3,42m Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm CF ´´WEBER´´, per a formació de
goterons.

B84Z5610

 €3,70m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

B84ZE510

 €0,19kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat rugós

B8816332

 €6,15l Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

B89ZQDB0

 €1,71m2 Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm 160
´´WEBER´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla, 160 g/m²
de massa superficial, 0,52 mm de gruix i de 0,11x50 m,
per armar morters.

B8Z101JG
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 €8,03l Imprimació a base d'olis i resines vegetalsB8ZAJ0A0

 €13,91m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior normal

B9C11421

 €11,95m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior,
per a ús interior normal

B9C12411

 €0,92kg Beurada de colorB9CZ2000

 €6,30m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €515,62t Pols de quars color grisB9GZ1210

 €3,37m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària

B9U21AA0

 €41,61m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat,
i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample

B9V2A8R0

 €40,01m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat,
i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample

B9V2AFR0

 €189,17u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar

BABGA5B2

 €142,68m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

BAJ114C4

 €160,00m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

BAJ125C4

 €237,85m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAJ134C4
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 €132,26m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAJ15644

 €142,48m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAJ15684

 €128,29m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAJ15744

 €98,07m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24
m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

BAJ1A3C4

 €95,13m2 Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49
m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

BAJ1A4C4

 €262,45m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions
mecàniques

BAM11AE5

 €1,66m Perfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

BAN51200

 €4,53m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

BAN51400

 €6,79m Perfil de tancament lateral Webertherm ´´WEBER´´,
d'alumini, de 80 mm d'amplada.

BANA7196

 €28,71u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

BANA71H6
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 €77,15u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

BAQD2286

 €54,90u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, cares llises, estructura interior de
fusta i obertura de 40x40cm, de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

BAQDDP86

 €87,08u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 90x 210 cm, de cares llises amb acabat de
roure envernissat

BAQDS19D

 €102,92u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 120x 210 cm, de cares llises amb acabat de pi
envernissat

BAQDS1DC

 €534,92u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb finestreta

BASA91P7

 €1.192,37u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles
batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb
finestreta

BASA92R7

 €69,20u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 90x 210cm, de roure envernissat, per a 1
fulla

BAZ2C944

 €69,20u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 120x 210cm, de pi envernissat, per a 1 fulla

BAZ2CC42

 €31,03u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu superior

BAZGC160

 €13,38u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu alt

BAZGC2H0

 €24,96u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGC360

 €55,79u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

BAZGC370

 €7,40u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu mitjà

BAZGC3H0

 €40,64m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

BB14F8B0

 €31,75u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1AD72

 €2,49m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13119B

 €2,35m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 

BD13139B
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 €3,10m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm i de
llargària 1 m

BD13152B

 €4,95m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD13157B

 €2,79m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD13177B

 €4,95m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13179B

 €9,65m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

BD14C530

 €0,73u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mmBD1Z2100

 €1,19u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200

 €3,52u Brida per a tub penjat del sostreBD1Z3000

 €1,68u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
80 mm

BD1ZC500

 €7,84u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

BD3111B6

 €34,48u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351430

 €86,97u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351630

 €4,60m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

BD5L2580

 €4,95m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FP360

 €3,60m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 90 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FR110

 €1,16u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmBDW3B300

 €1,95u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmBDW3B500
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 €5,42u Accessori genèric per a tub de PVCBDW3B700

 €10,50u Accessori genèric per a tub de PVCBDW3B900

 €15,37u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm
i 0.6 mm de gruix

BDW48730

 €0,02u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmBDY3B300

 €0,03u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmBDY3B500

 €0,08u Element de muntatge per a tub de PVC BDY3B700

 €0,25u Element de muntatge per a tub de PVC BDY3B900

 €0,97u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 80 mm i 0.6 mm de gruix

BDY4E730

 €11.672,05u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,
funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons
la norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència
nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb
aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima
d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens
fi simple posterior, graella basculant autonetejant,
sistema automàtic de neteja del bescanviador,
contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb
sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador
d'aspiració de fums incorporat de velocitat variable,
control de combustió mitjançant sonda lambda,
dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama

BE2B1150

 €69,70u Protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una
temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula
de seguretat i sonda de temperatura

BE2Z1100

 €4,85u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

BEW5B000

 €0,26u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

BEY5B000

 €0,58m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

BFA18340

 €0,21m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB23400

 €0,27m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB24400

 €0,43m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB25400

 €0,68m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB26400
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 €1,06m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB27400

 €2,59m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB29400

 €4,26m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

BFB39A00

 €2,80u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1840

 €1,34u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2305

 €2,02u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2405

 €2,55u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2505

 €3,54u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2605

 €5,48u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2705

 €11,44u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2905

 €25,02u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

BFWB3932

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

BFYA1840

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2305

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2405

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2505

 €0,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2605



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 09/04/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2705

 €0,33u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2905

 €0,28u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB3932

 €0,71m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG212710

 €4,64m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319370

 €4,79u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

BG62D19K

 €3,92u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

BG63D15S

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGW21000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,40u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €40,96u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a
1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55

BHB17250

 €5,78u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

BHU8T3D0

 €3,15u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

BHWB1000

 €288,27u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de
color blanc, preu superior

BJ12M91N

 €453,57u Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900
mm, de color suau, preu superior

BJ12M9LB

 €56,17u Lavabo de porcellana sanitària esmaltada CITY, de
dimensions 570x465 mm, acabat blanc + Pedestal de
porcellana sanitària esmaltada CITY, de dimensions
680x80 mm, acabat blanc,ref. N377000005 + ref.
N377000004 de NOKEN

BJ13B71QHDLW
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 €356,14u Lavabo recolzat o suspès de porcellana sanitària
esmaltada LINE, de dimensions 1200x470 mm, acabat
blanc, ref. N364766931 de la serie Line de NOKEN

BJ13B91XHDDU

 €45,00u Inodor de tanc alt o fluxor, amb sortida horitzontal,
VICTORIA, de color Blanc, ref. 344397000 de la serie
VICTORIA de ROCA SANITARIO

BJ14B21QK4CL

 €115,00u Aparatos sanitarios especiales, URINETT, de color
Blanc, ref. 359093005 de la serie Urinaris de ROCA
SANITARIO

BJ16B213D83Z

 €57,66u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar

BJ18LAAC

 €90,17u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

BJ18LHAC

 €218,20u Safareig de gres amb acabat esmaltat brillant amb
sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l, de
color blanc, preu alt

BJ19D512

 €5,92kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

BJ1ZS000

 €10,70u Suport de quatre peus d'acer galvanitzat per a
safareigs

BJ1ZV000

 €261,45u Aixeta de classe mescladora termostàtica per a
banyera/dutxa mural, per a encastar , de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades de 3/4´´ i dues sortides,
de 3/4´´ per a banyera i de 3/4´´ per a dutxa

BJ21513F

 €94,81u Aixeta de classe monocomandament per a
banyera/dutxa mural, per a encastar , de llautó
esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i dues
sortides, de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa

BJ21C33K

 €32,48u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

BJ229136

 €147,32u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

BJ2312CG

 €72,32u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
esmaltat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

BJ2313CG

 €10,76u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

BJ24A131

 €30,10u Fluxòmetre polsador d'encastar 3/4´´ per a inodor
mesures 25x108 mm, acabat crom, ref. N199520701
de la serie Complementos NK de NOKEN

BJ24A433HJWQ
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 €65,84u Fluxor per a urinari d'accionament manual encastat,
per a encastar, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

BJ26A135

 €29,82u Mecanisme d'accionament manual per a urinari,
acabat cromat

BJ26E022

 €52,93u Mecanisme d'accionament manual per a urinari,
acabat en acer inoxidable

BJ26E026

 €82,36u Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
daurat, preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb
entrada de 1/2´´

BJ2882C1

 €18,26u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades,
amb entrada de 1/2´´

BJ2981C1

 €3,34u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

BJ3227DG

 €5,34u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

BJ3317P7

 €1,15u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

BJ3617NG

 €3,11u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre
32 mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ36B7NG

 €3,00u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

BJ3817F7

 €2,15u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

BJ3917D7

 €86,53u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò

BJ46U001

 €244,53u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

BJ46U003

 €329,21u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

BJ46U025
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 €15.118,89u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

BL3112C1

 €628,43u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

BL3M11C1

 €2.812,42u Cuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una
potència 28 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BQ9CC160

 €752,33u Base d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BQ9CC161

 €4.432,43u Forn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm,
amb capacitat de 10 graelles amb una potència de 12
kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), generador de
vapor, sonda de platí per detectar l'excés de cal, sonda
multisensor

BQ9CC170

 €844,27u Base oberta suport per forn de 90x80x80 cm amb
suport per safates, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BQ9CC171

 €211,07u Filtre de greix per al fornBQ9CC172

 €80,54u Reixes per al forn - GN 1/1BQ9CC173

 €963,12u Protecció posterior forn de 100x5x170 cm amb
sandwitx inox i llana de roca, d'acer inoxidable1.4301
(AISI 304)

BQ9CC174

 €1.111,19u Campana central d'extracció de fums de 43,5 x 120 x
100 cm d'acer inoxidable polit 1.4301 (AISI 304), amb
col.lector central i tap de drenatge amb plenum, amb
tapes de regulació i sostre galvanitzat, amb 2 filtres
inoxidable, amb ventilador 9/9 - 1/3.

BQ9CD210

 €1.612,24u Renta-vaixelles, de 50x50x50 cm, model STEELTECH
Colged 36-00 MD.

BQ9CE280

 €972,81u Prestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm,
amb 4 prestatges oberts de polietilè, d'estructura
d'alumini anoditzat

BQ9CM010

 €979,84u Taula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb
prestatge inferior i plastró posterior de 10 cm en punt
sanitari rodó, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BQ9CM120

 €36,04m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110
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 €14,67kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

BR4U1J00

 €8,21m2 Panell rígid, XPSZE1EFF92
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 €133,42m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D06L1AG1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,20000/R 15,200001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,20000 15,20000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,489001,630000,300B0111000 =xAiguam3

11,7512015,880000,740B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

64,5750092,250000,700B03E1440 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

m3

40,05375106,810000,375B0514501 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 116,86895 116,86895

0,152001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,41795

133,41795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,18m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,20000/R 15,200001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,20000 15,20000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

29,6496017,040001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,63560 50,63560

0,152001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,18460

67,18460COST EXECUCIÓ MATERIAL



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 09/04/22

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €70,48m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,20000/R 15,200001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,20000 15,20000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

27,7752017,040001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,92620 53,92620

0,152001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,47520

70,47520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,03m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,20000/R 15,200001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,20000 15,20000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

25,9008017,040001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 65,48080 65,48080

0,152001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,02980

82,02980COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €152,42m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,96000/R 15,200001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,96000 15,96000
Maquinària:

1,23975/R 1,710000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23975 1,23975
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

26,0712017,040001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 135,05720 135,05720

0,159601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,41655

152,41655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,07m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A6C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,96000/R 15,200001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,96000 15,96000
Maquinària:

1,23975/R 1,710000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23975 1,23975
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

25,5600017,040001,500B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

55,000000,22000250,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 106,71100 106,71100

0,159601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,07035
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124,07035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,05m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0714821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,20000/R 15,200001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,20000 15,20000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

25,9008017,040001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,018401,340000,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 66,49920 66,49920

0,152001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,04820

83,04820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,31m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,20000/R 15,200001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,20000 15,20000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

25,9008017,040001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

40,51560106,620000,380B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

1,018401,340000,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 67,76080 67,76080
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0,152001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,30980

84,30980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,76m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,64000/R 14,640001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 14,64000 14,64000
Materials:

0,978001,630000,600B0111000 =xAiguam3

96,000000,12000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 96,97800 96,97800

0,146401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,76440

111,76440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11925/R 23,850000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10585/R 21,170000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22510 0,22510
Materials:

0,012441,220000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,661500,630001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,67394 0,67394

0,002251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90129

0,90129COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,07m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments,
de densitat 110 kg/m3, de 60 mm de gruix i amb
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb
morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat rugós, amb part proporcional de
protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

1000000010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

60,7530660,753061,000E7CDI461 =xAïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments,
de densitat 110 kg/m3, de 60 mm de gruix i amb
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

m2

3,407926,815840,500E81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

m

17,9088517,908851,000E881C145 =xArrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat rugós

m2

Subtotal... 82,06983 82,06983

COST DIRECTE 82,06983

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,06983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,07m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments,
de densitat 110 kg/m3, de 60 mm de gruix i amb
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb
morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat rugós, amb part proporcional de
protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

17CDI062 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
60,7530660,753061,000E7CDI461 =xAïllament exterior per a suport de revestiment prim,

amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments,
de densitat 110 kg/m3, de 60 mm de gruix i amb
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

m2

3,407926,815840,500E81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

m

17,9088517,908851,000E881C145 =xArrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat rugós

m2

Subtotal... 82,06983 82,06983

COST DIRECTE 82,06983

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,06983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,32m2 Paviment flotant de terratzo de gra mitjà de 40x40x3,3
cm, model CANTÀBRIC 4524, preu superior, del
comercial PREFABRICATS PUJOL, col·locat a truc de
maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de
morter 1:6 i aïllament amb Panell rígid de llana
mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

19710000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

13,4704413,470441,000E7C2R321 =xAïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS)
moldejat per a terra radiant, de gruix 30 mm, amb cara
llisa, col·locada sense adherir

m2

6,288906,288901,000E93A13D0 =xCapa de compressió, per damunt del taulell ceràmic,
de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

m2

21,3827721,382771,000E9C1241A =xPaviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, per a ús interior normal

m2

9,179869,179861,000E9Z2A100 =xRebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

m2

Subtotal... 50,32197 50,32197

COST DIRECTE 50,32197

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,32197COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,53m2 Formació de sostre de coberta entre biguetes de
formigó existents amb encadellat ceràmic de
600x250x60 mm, gruix 6 cm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2

A000003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52460/R 17,170000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

2,48880/R 14,640000,170A0140000 =xManobreh

0,65360/R 15,200000,043A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,66700 9,66700
Maquinària:

0,07310/R 1,700000,043C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,07310 0,07310
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

0,005860,960000,0061B0710250 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg

2,536800,380006,6758B0F86560 =xSupermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 2,54592 2,54592

0,241682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52770

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,52770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,38m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E45917G3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04798/R 17,170000,294A0122000 =xOficial 1a paletah

17,21664/R 14,640001,176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,26462 22,26462
Materials:

68,5545065,290001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 68,55450 68,55450
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,556622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,37574

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,37574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,37kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B93000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23850/R 23,850000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21170/R 21,170000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,45020 0,45020
Materials:

0,012201,220000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,901290,901291,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,91349 0,91349

0,006751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,37044

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,37044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,71m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52470/R 23,850000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,46574/R 21,170000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,99044 0,99044
Materials:

0,021961,220000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

1,680001,400001,200B0B341C4 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,70196 1,70196

0,014861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70726

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70726COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,31m2 Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de
bloc d'argila expandida, R-4, de 500x200x250 mm, per
a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:1:7 (5 N/mm2 ) i amb una resistència a compressió
de la paret de 2 N/mm2

E4H27R1A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,86800/R 17,170000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

2,92800/R 14,640000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,79600 9,79600
Materials:

22,831662,2700010,058B0E915R1 =xBloc de morter d'argila expandida, massís llis, de
500x200x250 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3

u

1,43922124,070350,0116D070A6C1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 24,27088 24,27088

0,244902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,31178

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,31178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15kg Acer en barres corrugades B500S, de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter d'argila expandida

E4HZ3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23850/R 23,850000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23850 0,23850
Materials:

0,006101,220000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,901290,901291,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90739 0,90739

0,005962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15185

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,15185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,14m3 Formigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de
blocs de morter d'argila expandida, de 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió i de densitat 1200 a
1400 kg/m3, col·locat manualment

E4HZ7A04 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,86800/R 17,170000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

23,42400/R 14,640001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,29200 30,29200
Materials:

140,08885133,417951,050D06L1AG1 =xFormigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 140,08885 140,08885

0,757302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 171,13815

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,13815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,24m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3
m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó armat de 17 a 18 cm
d'alçària, intereixos 0.7 m, llum entre 2,5 i 5 m, de
moment flector últim 29.2 a 42.3 kNm per m d'amplària
de sostre

E4LDG4P8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71700/R 17,170000,100A0121000 =xOficial 1ah

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,10900 6,10900
Materials:

0,623700,350001,782B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,069349,370000,0074B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

10,975977,310001,5015B4LD0404 =xSemibigueta de formigó armat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura de capacitat mecànica compresa entre
120 i 160 kN

m

7,305904,900001,491B4LZ170J =xRevoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 18 cm

m

Subtotal... 18,97491 18,97491

0,152732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,23663

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,23663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,95m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 200 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre
i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada
amb el mateix morter de la paret

E4Z22L21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42925/R 17,170000,025A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,42925 0,42925
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

3,517503,350001,050B4Z22L20 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer epoxi de 200 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3.75 mm de diàmetre

m

Subtotal... 3,51750 3,51750

0,006441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,95319

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,95319COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,81m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de 0.5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i
25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

E5ZJ115P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43400/R 17,170000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

4,29250/R 17,170000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,19600/R 14,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,92250 9,92250
Materials:

5,847754,500001,2995B5ZJ1150 =xCanal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de gruix 0.5 mm, de diàmetre 125 mm i 25
cm de desenvolupament, com a màxim

m

8,310002,770003,000B5ZJA150 =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i
25 cm de desenvolupament

u

1,430000,260005,500B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 15,58775 15,58775

0,297683,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,80793

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,80793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,45m2 Envà pluvial de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill
de 290x140x40 mm, LD, R-, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, d'una cara vista, col·locat amb
morter ciment 1:4

E614TX3E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,95860/R 17,170000,580A0122000 =xOficial 1a paletah

4,24560/R 14,640000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,20420 14,20420
Materials:

3,181050,1400022,7218B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,5003882,029800,0061D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,68143 3,68143

0,568174,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,45380

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,45380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,47m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS)
moldejat per a terra radiant, de gruix 30 mm, amb cara
llisa, col·locada sense adherir

E7C2R321 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03020/R 17,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,43920/R 14,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,46940 1,46940
Materials:

11,9790010,890001,100B7C2R320 =xPanell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

m2

Subtotal... 11,97900 11,97900

0,022041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,47044

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,47044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,33m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb alumini
incombustible, col·locat sense adherir

E7C425L1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03020/R 17,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,43920/R 14,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,46940 1,46940
Materials:

3,843003,660001,050B7C425L0 =xFeltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb alumini incombustible

m2

Subtotal... 3,84300 3,84300

0,022041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,33444

0,00%DESPESES INDIRECTES
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5,33444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,75m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments,
de densitat 110 kg/m3, de 60 mm de gruix i amb
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

E7CDI461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,19600/R 14,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,34700 7,34700
Materials:

48,5100046,200001,050B7C51600 =xPanell rígid d'aglomerat de suro natural expandit,
sense additius, Webertherm Placa Corcho ´´WEBER´´,
de color marró, de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN
13170, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK), molt transpirable, Euroclasse E
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

m2

2,080000,260008,000B7CZ1600 =xEspiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb
fibra de vidre, Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´, de
115 mm de longitud, per fixació de panells aïllants.

u

0,5680145,080000,0126B8111G90 =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

2,137841,710001,2502B8Z101JG =xMalla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm 160
´´WEBER´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla, 160 g/m²
de massa superficial, 0,52 mm de gruix i de 0,11x50 m,
per armar morters.

m2

Subtotal... 53,29585 53,29585

0,110211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,75305

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,75305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,67m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca amb
alumini reforçat per a l'aïllament contra el foc A1,
segons UNE-EN 14303, densitat de 40 kg/m3, 50 mm
de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0.044
W/m.K, col·locat amb fixacions mecàniques. Article:
ref. 2431489 de la serie Lamel·la Mat Forte LMF AluR
de KNAUF INSULATION

E7D44514L7X7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42000/R 17,750000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,59880/R 14,970000,040A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,01880 2,01880
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,080000,360003,000B7CZ1A00 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de

100 mm de gruix com a màxim
u

14,5425013,850001,050B7D94510L7X7 =xLamel·la de llana mineral de roca amb recobriment
exterior d'alumini reforçat resistent a l'esquinçament
per a l'aïllament contra el foc A1, segons UNE-EN
14303, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica a 50ºC de 0,044 W/mK, ref. 2431489 de la
serie Lamel·la Mat Forte LMF AluR de KNAUF
INSULATION

m2

Subtotal... 15,62250 15,62250

0,030281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,67158

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,67158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

E81ZB9K0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03020/R 17,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,43920/R 14,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,46940 1,46940
Materials:

5,324405,220001,020B81ZB9K0 =xPerfil d'arrencada ´´WEBER´´, d'alumini, de 80 mm
d'amplada i 0,88 mm de gruix, amb goteró, per
anivellació i suport dels panells aïllants dels sistemes
d'aïllament tèrmic per l'exterior sobre la línia de sòcol;
inclús kit de fixació per a perfil.

m

Subtotal... 5,32440 5,32440

0,022041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,81584

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,81584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,91m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat rugós

E881C145 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,54000/R 23,850000,400A012B000 =xOficial 1a estucadorh

4,23400/R 21,170000,200A013B000 =xAjudant estucadorh

Subtotal... 13,77400 13,77400
Materials:

3,790500,1900019,950B8816332 =xMorter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat rugós

kg

Subtotal... 3,79050 3,79050
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,344352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,90885

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,90885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,38m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, per a ús interior normal

E9C1241A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60570/R 17,170000,210A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,57185/R 14,970000,105A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,73200/R 14,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,90955 5,90955
Materials:

12,4280011,950001,040B9C12411 =xTerratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior,
per a ús interior normal

m2

1,476600,920001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,4799870,475200,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 15,38458 15,38458

0,088641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,38277

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,38277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,47m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

E9DBA14B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44350/R 17,170000,550A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,99400/R 14,970000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,43920/R 14,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,87670 12,87670
Materials:

1,168500,820001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,272140,610007,0035B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

10,9548010,740001,020B0FG6163 =xRajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,39544 16,39544

0,193151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,46529

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,46529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,29m2 Paviment de formigó de 5 cm de gruix acabat amb 3
kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat
mecànic

E9G2F162 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30906/R 17,170000,018A0121000 =xOficial 1ah

0,54720/R 15,200000,036A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,85626 0,85626
Maquinària:

1,24144/R 155,180000,008C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,33530/R 4,790000,070C2003000 =xRemolinador mecànich

0,11025/R 4,410000,025C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 1,68699 1,68699
Materials:

7,0885567,510000,105B065970B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

1,64998515,620000,0032B9GZ1210 =xPols de quars color grist

Subtotal... 8,73853 8,73853

0,012841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,29462

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,29462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,93m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat,
i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm
d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8

E9V2AFRN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,01900/R 17,170000,700A0122000 =xOficial 1a paletah

5,12400/R 14,640000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,14300 17,14300
Materials:

0,279830,140001,9988B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,731400,920000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

40,8102040,010001,020B9V2AFR0 =xEsglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat,
i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample

m

0,7054467,184600,0105D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 42,52687 42,52687

0,257151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,92702

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,92702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,18m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

E9Z2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,63200/R 23,850000,320A0128000 =xOficial 1a polidorh

0,73200/R 14,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,36400 8,36400
Maquinària:

0,46000/R 2,300000,200C2007000 =xPolidorah

0,23040/R 1,920000,120C2009000 =xAbrillantadorah

Subtotal... 0,69040 0,69040

0,125461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,17986

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,17986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,06u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

EAJ1ACC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,5961014,510000,110B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

3,7152011,610000,320B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
176,5260098,070001,800BAJ1A3C4 =xFulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre

bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24
m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

m2

Subtotal... 181,83730 181,83730

0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 195,05519

0,00%DESPESES INDIRECTES

195,05519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €230,97u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
180x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

EAJ1AFC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,7412014,510000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,1796011,610000,360B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

211,8312098,070002,160BAJ1A3C4 =xFulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24
m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

m2

Subtotal... 217,75200 217,75200

0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 230,96989

0,00%DESPESES INDIRECTES

230,96989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,11u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial ambfusta de roure envernissat, ferratges de
preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

EAQF9416 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,97600/R 17,480001,200A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,90540/R 15,090000,060A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 21,88140 21,88140
Materials:

87,0800087,080001,000BAQDS19D =xFulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 90x 210 cm, de cares llises amb acabat de
roure envernissat

u

69,2000069,200001,000BAZ2C944 =xGalze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 90x 210cm, de roure envernissat, per a 1
fulla

u

7,400007,400001,000BAZGC3H0 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu mitjà

u

Subtotal... 163,68000 163,68000

0,547042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,10843

0,00%DESPESES INDIRECTES

186,10843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.279,44u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,
funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons
la norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència
nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb
aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima
d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens
fi simple posterior, graella basculant autonetejant,
sistema automàtic de neteja del bescanviador,
contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb
sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador
d'aspiració de fums incorporat de velocitat variable,
control de combustió mitjançant sonda lambda,
dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama,
inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa
amb una temperatura de consigna de 95°C, format per
vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada
sobre bancada

EE2B0001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

287,55000/R 17,7500016,200A012G000 =xOficial 1a calefactorh

242,19000/R 14,9500016,200A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 529,74000 529,74000
Materials:
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11.672,0500011.672,050001,000BE2B1150 =xCaldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,

funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons
la norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència
nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb
aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima
d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens
fi simple posterior, graella basculant autonetejant,
sistema automàtic de neteja del bescanviador,
contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb
sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador
d'aspiració de fums incorporat de velocitat variable,
control de combustió mitjançant sonda lambda,
dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama

u

69,7000069,700001,000BE2Z1100 =xProtector tèrmic per a caldera de biomassa amb una
temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula
de seguretat i sonda de temperatura

u

Subtotal... 11.741,75000 11.741,75000

7,946101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.279,43610

0,00%DESPESES INDIRECTES

12.279,43610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60.000,00PA Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat
encastat en el cel ras

EE51D0B0 Rend.: 1,000

 €6,89m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

EFA18342 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48500/R 17,750000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,09580/R 14,970000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,58080 4,58080
Materials:

0,644000,920000,700B0A75J00 =xAbraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interioru

0,591600,580001,020BFA18340 =xTub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

m

0,840002,800000,300BFWA1840 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,160000,160001,000BFYA1840 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

u

Subtotal... 2,23560 2,23560

0,068711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,88511

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,88511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,69m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFB39A22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50875/R 17,750000,085A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,27245/R 14,970000,085A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,78120 2,78120
Materials:

0,738000,820000,900B0A71K00 =xAbraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interioru

4,345204,260001,020BFB39A00 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

m

7,5060025,020000,300BFWB3932 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

0,280000,280001,000BFYB3932 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 12,86920 12,86920

0,041721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,69212

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,69212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,96u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural,
encastada, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i dues sortides de 1/2´´ per a banyera
i de 1/2´´ per a dutxa

EJ21C33K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,86000/R 24,650000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,11400/R 21,140000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,97400 11,97400
Materials:

94,8100094,810001,000BJ21C33K =xAixeta de classe monocomandament per a
banyera/dutxa mural, per a encastar , de llautó
esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i dues
sortides, de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa

u

Subtotal... 94,81000 94,81000

0,179611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,96361

0,00%DESPESES INDIRECTES
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106,96361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,67u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
esmaltat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

EJ2313CG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,18500/R 24,650000,900A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,75650/R 21,140000,225A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 26,94150 26,94150
Materials:

72,3200072,320001,000BJ2313CG =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
esmaltat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 72,32000 72,32000

0,404121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,66562

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,66562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,35u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

EJ24A131 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16250/R 24,650000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,31068/R 21,140000,062A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,47318 7,47318
Materials:

10,7600010,760001,000BJ24A131 =xAixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 10,76000 10,76000

0,112101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,34528

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,34528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,91u Fluxor per a urinari d'accionament manual, encastat,
amb mecanisme d'accionament cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

EJ26A135 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
32,04500/R 24,650001,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

10,57000/R 21,140000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 42,61500 42,61500
Materials:

65,8400065,840001,000BJ26A135 =xFluxor per a urinari d'accionament manual encastat,
per a encastar, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

u

29,8200029,820001,000BJ26E022 =xMecanisme d'accionament manual per a urinari,
acabat cromat

u

Subtotal... 95,66000 95,66000

0,639231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,91423

0,00%DESPESES INDIRECTES

138,91423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,65u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC

EJ3227DG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 24,650000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,22800/R 21,140000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 23,94800 23,94800
Materials:

3,340003,340001,000BJ3227DG =xDesguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 3,34000 3,34000

0,359221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,64722

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,64722COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,23u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a
un ramal de PVC

EJ3617NG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,05700/R 21,140000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,98700 5,98700
Materials:

1,150001,150001,000BJ3617NG =xDesguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 1,15000 1,15000
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0,089811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,22681

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,22681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,21u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB22101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77500/R 17,750000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,49700/R 14,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,27200 3,27200
Maquinària:

1,13550/R 45,420000,025C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,13550 1,13550
Materials:

31,7500031,750001,000BBM1AD72 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 31,75000 31,75000

0,049081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,20658

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,20658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K21FU100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23250/R 24,650000,050A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,73200/R 14,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,96450 1,96450

0,058943,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,02344

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,02344COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,22u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21H1441 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55000/R 17,750000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,12400/R 14,640000,350A0140000 =xManobreh

10,64000/R 15,200000,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,31400 19,31400
Maquinària:

10,40900/R 14,870000,700C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich

17,21200/R 43,030000,400C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 27,62100 27,62100

0,289711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,22471

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,22471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,80m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

K45C17C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,63072/R 14,640000,248A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,63072 3,63072
Maquinària:

15,98354/R 155,180000,103C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,98354 15,98354
Materials:

69,0948067,740001,020B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 69,09480 69,09480

0,090772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,79983

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,79983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,42kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

K4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,28620/R 23,850000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21170/R 21,170000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,49790 0,49790
Materials:

0,014641,220000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,901290,901291,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,91593 0,91593

0,007471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,42130

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,42130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,04m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2

K4F2B575 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,47300/R 17,170006,900A0122000 =xOficial 1a paletah

51,24000/R 14,640003,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 169,71300 169,71300
Materials:

42,379200,18000235,440B0F1F2A1 =xMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

10,7049183,048200,1289D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 53,08411 53,08411

4,242832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,03994

0,00%DESPESES INDIRECTES

227,03994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,75m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, de
maó calat, LD, R-10, de 240x115x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

K612E112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,73600/R 17,170000,800A0122000 =xOficial 1a paletah



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,85600/R 14,640000,400A0140000 =xManobreh

3,04000/R 15,200000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,63200 22,63200
Maquinària:

0,34000/R 1,700000,200C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,34000 0,34000
Materials:

0,021031,630000,0129B0111000 =xAiguam3

0,050110,960000,0522B0710250 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg

3,139200,0800039,240B0F1EHAL =xMaó calat R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 3,21034 3,21034

0,565802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,74814

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,74814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,53m2 Formació de sostre de coberta entre biguetes de
formigó existents amb encadellat ceràmic de
600x250x60 mm, gruix 6 cm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2

K614SN1M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52460/R 17,170000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

2,48880/R 14,640000,170A0140000 =xManobreh

0,65360/R 15,200000,043A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,66700 9,66700
Maquinària:

0,07310/R 1,700000,043C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,07310 0,07310
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

0,005860,960000,0061B0710250 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg
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2,536800,380006,6758B0F86560 =xSupermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I,

LD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

Subtotal... 2,54592 2,54592

0,241682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52770

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,52770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,47m2 Envà de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format
de 500x500x60 mm ref. SUPERENVÀ 6 de la serie
Superenvà de CERÀMICA BELIANES , per a revestir,
LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter ciment 1:8

K6152516L8SX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29250/R 17,170000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

1,83000/R 14,640000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,12250 6,12250
Materials:

4,080001,000004,080B6155562L8SX =xEnvà ceràmic gran format, LD de categoria II i de
dimensions 500x510x60mm, ref. SUPERENVÀ 6 de la
serie Superenvà de CERÀMICA BELIANES

u

0,1746867,184600,0026D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,25468 4,25468

0,091841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,46902

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,46902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,60m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

K71197G5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66610/R 17,170000,330A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,47005/R 14,970000,165A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,13615 8,13615
Materials:

7,114805,880001,210B71190L0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

m2

0,228000,760000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 7,34280 7,34280
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0,122041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,60099

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,60099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

K7A24A0L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51510/R 17,170000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,22455/R 14,970000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,73965 0,73965
Materials:

0,165000,150001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2m2

Subtotal... 0,16500 0,16500

0,011091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,91574

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,91574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,93m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.044 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,818 m2.K/W ref. 18605 de la
serie Cobertes d'ISOVER , col·locat sense adherir

K7C47801HI7T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37360/R 17,170000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

0,58560/R 14,640000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,95920 1,95920
Materials:

2,940002,800001,050B7C47800HI7T =xManta IBR DESNUDO de llana de vidre ISOVER, no
hidròfila, sense revestiment concebut per a
proporcionar aïllament tèrmic i acústic en la
construcció de sàndwich metàl·lics ´´in situ.´´, de 80
mm de gruix, llargària de 12 m i ampla de 1,20 m.
Complint la norma UNE-EN 13162 ´´Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación´´,
amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), una
resistència tèrmica de 1,80 m²·K/W, un coeficient
d'absorció acústica, AW, ?w 0,90, classe de reacció al
foc A1 i codi de designació
MW-EN-13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5.,
ref. 18605 de la serie Cobertes d'ISOVER

m2

Subtotal... 2,94000 2,94000
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0,029391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,92859

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,92859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,87m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4

K81111B0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52460/R 17,170000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

2,78160/R 14,640000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,30620 9,30620
Materials:

1,3288882,029800,0162D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,32888 1,32888

0,232662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,86774

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,86774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,83m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

K81121B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,68802/R 17,170000,506A0122000 =xOficial 1a paletah

3,70392/R 14,640000,253A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,39194 12,39194
Materials:

2,1245782,029800,0259D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,12457 2,12457

0,309802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,82631

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,82631COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,00m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

K9234B91 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73200/R 14,640000,050A0140000 =xManobreh

1,52000/R 15,200000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,25200 2,25200
Maquinària:

0,39450/R 7,890000,050C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,39450 0,39450
Materials:

4,3196116,130000,2678B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 4,31961 4,31961

0,033781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,99989

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,99989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,76m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

K9Z4AA16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52470/R 23,850000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,46574/R 21,170000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,99044 0,99044
Materials:

0,022451,220000,0184B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

2,736002,280001,200B0B34134 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,75845 2,75845

0,014861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,76375

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,76375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,01m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

KD5L2583 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13322/R 17,170000,066A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,49401/R 14,970000,033A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,62723 1,62723
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

5,060004,600001,100BD5L2580 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

m2

Subtotal... 5,36000 5,36000

0,024411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,01164

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,01164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,74m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7F000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60950 16,60950
Maquinària:

3,22706/R 50,900000,0634C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,93390/R 5,660000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 4,16096 4,16096
Materials:

11,0688516,680000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,940004,950001,200BD7FP360 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

m

3,4650010,500000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 20,72385 20,72385

0,249141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,74345

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,74345COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €2,34m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

KG21271H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71000/R 17,750000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74750/R 14,950000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,45750 1,45750
Materials:

0,724200,710001,020BG212710 =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 0,86420 0,86420

0,021861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,34356

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,34356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,39m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

KG319374 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88750/R 17,750000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74750/R 14,950000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,63500 1,63500
Materials:

4,732804,640001,020BG319370 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 4,73280 4,73280

0,024531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,39233

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,39233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,65u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

KG62D19K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 09/04/22
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2,73585/R 14,950000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,39835 5,39835
Materials:

4,790004,790001,000BG62D19K =xInterruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

u

0,380000,380001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 5,17000 5,17000

0,080981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,64933

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,64933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,80u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

KG63D15S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,73585/R 14,950000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,39835 5,39835
Materials:

3,920003,920001,000BG63D15S =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

u

0,400000,400001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 4,32000 4,32000

0,080981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,79933

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,79933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,19u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor
de potència AF, IP-55, muntada superficialment al
sostre

KHB17254 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90500/R 17,750000,220A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,28900/R 14,950000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,19400 7,19400
Materials:
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40,9600040,960001,000BHB17250 =xLlumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a

1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55

u

5,780005,780001,000BHU8T3D0 =xLàmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

u

3,150003,150001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 49,89000 49,89000

0,107911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,19191

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,19191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €273,60u Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa
mural, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de 3/4´´ i dues sortides de 3/4´´ per a
banyera i de 3/4´´ per a dutxa

KJ21513F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,86000/R 24,650000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,11400/R 21,140000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,97400 11,97400
Materials:

261,45000261,450001,000BJ21513F =xAixeta de classe mescladora termostàtica per a
banyera/dutxa mural, per a encastar , de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades de 3/4´´ i dues sortides,
de 3/4´´ per a banyera i de 3/4´´ per a dutxa

u

Subtotal... 261,45000 261,45000

0,179611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 273,60361

0,00%DESPESES INDIRECTES

273,60361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,23u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a
un ramal de PVC

KJ3617NG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,05700/R 21,140000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,98700 5,98700
Materials:

1,150001,150001,000BJ3617NG =xDesguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 1,15000 1,15000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,089811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,22681

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,22681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,01m2 Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el
sistema Webertherm Natura ´´WEBER´´, amb ETA -
15/0085, compost per: panell rígid d'aglomerat de suro
natural expandit, sense additius, Webertherm Placa
Corcho ´´WEBER´´, de color marró, de 80 mm
d'espessor, fixat al suport amb morter polimèric d'altes
prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,
´´WEBER´´, color gris i fixacions mecàniques amb
espiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb
fibra de vidre, Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´;
capa de regularització de morter polimèric d'altes
prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,
´´WEBER´´, color blanc, armat amb malla de fibra de
vidre antiàlcalis, Webertherm 160 ´´WEBER´´, de
3,5x3,8 mm de llum de malla, 160 g/m² de massa
superficial i 0,52 mm de gruix; capa d'acabat de morter
de calç imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSI W2,
segons UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o en
exteriors, Webercal Flexible ´´WEBER´´, colors
escollits, tonalitats de verds i marrons, en franges
horitzontals de 0,92 m d'altura, compost de calç aèria,
resines sintètiques, càrregues i pigments minerals i
additius orgànics i inorgànics. Inclús perfils d'arrencada
´´WEBER´´, d'alumini, perfils per a formació de
goterons Webertherm CF ´´WEBER´´, de PVC amb
malla, perfils de cantó ´´WEBER´´, d'alumini amb
malla.

10000020 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,59960/R 23,850000,696A012B000 =xOficial 1a estucadorh

2,05900/R 17,750000,116A012M000 =xOficial 1a muntadorh

14,73432/R 21,170000,696A013B000 =xAjudant estucadorh

1,73652/R 14,970000,116A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,12944 35,12944
Materials:

5,040000,840006,000B0710220 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color gris,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg

7,200000,960007,500B0710250 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg
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6,687007,430000,900B0711010 =xMorter de calç imitació d'estuc tradicional, tipus CR

CSI W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o
en exteriors, Webercal Flexible ´´WEBER´´, color a
escollir, compost de calç aèria, resines sintètiques,
càrregues i pigments minerals i additius orgànics i
inorgànics, impermeable a l'aigua de pluja i permeable
al vapor d'aigua, subministrat en sacs.

kg

48,5100046,200001,050B7C51600 =xPanell rígid d'aglomerat de suro natural expandit,
sense additius, Webertherm Placa Corcho ´´WEBER´´,
de color marró, de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN
13170, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK), molt transpirable, Euroclasse E
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

m2

1,560000,260006,000B7CZ1600 =xEspiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb
fibra de vidre, Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´, de
115 mm de longitud, per fixació de panells aïllants.

u

0,887405,220000,170B81ZB9K0 =xPerfil d'arrencada ´´WEBER´´, d'alumini, de 80 mm
d'amplada i 0,88 mm de gruix, amb goteró, per
anivellació i suport dels panells aïllants dels sistemes
d'aïllament tèrmic per l'exterior sobre la línia de sòcol;
inclús kit de fixació per a perfil.

m

0,581403,420000,170B84Z5610 =xPerfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm CF ´´WEBER´´, per a formació de
goterons.

m

1,881001,710001,100B8Z101JG =xMalla de fibra de vidre antiàlcalis, Webertherm 160
´´WEBER´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla, 160 g/m²
de massa superficial, 0,52 mm de gruix i de 0,11x50 m,
per armar morters.

m2

0,498001,660000,300BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

2,037006,790000,300BANA7196 =xPerfil de tancament lateral Webertherm ´´WEBER´´,
d'alumini, de 80 mm d'amplada.

m

Subtotal... 74,88180 74,88180

COST DIRECTE 110,01124

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,01124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,97m2 Paviment amb rajola de gres porcelànic de 60x60x3,3
cm, model antracita preu superior, del comercial
BAUHAUS, col·locat a truc de maceta amb morter 1:6
sobre recrescut de 3 cm de morter 1:6 i aïllament amb
Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

10000040 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

33,2123011,990002,770B0FH5192H7GD =xRajola de gres porcellànic ANTRACITA, de
dimensions 60x60 cm, mat, per a zones humides,
classe 2, ref. 26797256 del comercial BAUHAUS. 

m2

Subtotal... 33,21230 33,21230
Partides d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,4704413,470441,000E7C2R321 =xAïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS)

moldejat per a terra radiant, de gruix 30 mm, amb cara
llisa, col·locada sense adherir

m2

6,288906,288901,000E93A13D0 =xCapa de compressió, per damunt del taulell ceràmic,
de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

m2

Subtotal... 19,75934 19,75934

COST DIRECTE 52,97164

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,97164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,81m2 Paret estructural de 25 cm de gruix amb bloc de morter
d'argila expandida R-4 N/mm2, massís llis de
500x200x250 mm, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:1:7, amb armadura prefabricada en gelosia
d'acer amb recobriment epoxi cada dos junts
horitzontals i una quantia d'11.5 kg/m2 d'acer en
barres corrugades B500S i 0.008 m3/m2 de formigó
d'argila expandida en traves i cantonades

14H2F665 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

34,3117834,311781,000E4H27R1A =xParet estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de
bloc d'argila expandida, R-4, de 500x200x250 mm, per
a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:1:7 (5 N/mm2 ) i amb una resistència a compressió
de la paret de 2 N/mm2

m2

13,246281,1518511,500E4HZ3000 =xAcer en barres corrugades B500S, de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter d'argila expandida

kg

1,36911171,138150,008E4HZ7A04 =xFormigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de
blocs de morter d'argila expandida, de 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió i de densitat 1200 a
1400 kg/m3, col·locat manualment

m3

9,882983,953192,500E4Z22L21 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 200 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre
i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada
amb el mateix morter de la paret

m

Subtotal... 58,81015 58,81015

COST DIRECTE 58,81015

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,81015COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,19m2 Sostre unidireccional de 18+4 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0.7 m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2
de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

14LDE68B Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

6,3963091,375740,070E45917G3 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

m3

6,852201,370445,000E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

2,707262,707261,000E4B9DC88 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

m2

25,2366425,236641,000E4LDG4P8 =xSemibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3
m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó armat de 17 a 18 cm
d'alçària, intereixos 0.7 m, llum entre 2,5 i 5 m, de
moment flector últim 29.2 a 42.3 kNm per m d'amplària
de sostre

m2

Subtotal... 41,19240 41,19240

COST DIRECTE 41,19240

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,19240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,32m2 Paviment flotant de terratzo de gra mitjà de 40x40x3,3
cm, model CANTÀBRIC 4524, preu superior, del
comercial PREFABRICATS PUJOL, col·locat a truc de
maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de
morter 1:6 i aïllament amb Panell rígid de llana
mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK)

1971B10A Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

13,4704413,470441,000E7C2R321 =xAïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS)
moldejat per a terra radiant, de gruix 30 mm, amb cara
llisa, col·locada sense adherir

m2

6,288906,288901,000E93A13D0 =xCapa de compressió, per damunt del taulell ceràmic,
de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

m2

21,3827721,382771,000E9C1241A =xPaviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, per a ús interior normal

m2

9,179869,179861,000E9Z2A100 =xRebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

m2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 50,32197 50,32197

COST DIRECTE 50,32197

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,32197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.292,88u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.4 m,
amb llosa de formigó estructural HA-25/B/10/I, de 20
cm de gruix, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, col·locats cada 20 cm, subbase de
granulat amb grava de pedrera de 15 cm de gruix,
barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè
de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat de
290x140x100 mm, acabat vist.

4LZ11511 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

337,4393588,799833,800K45C17C4 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

m3

284,260001,42130200,000K4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

311,04472227,039941,370K4F2B575 =xParet estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2

m3

196,5724715,6009912,600K71197G5 =xMembrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

m2

5,897370,915746,440K7A24A0L =xBarrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

m2

45,079296,999896,440K9234B91 =xSubbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

m2

24,238553,763756,440K9Z4AA16 =xArmadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

m2

88,346667,0116412,600KD5L2583 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

m2

Subtotal... 1.292,87841 1.292,87841

COST DIRECTE 1.292,87841

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.292,87841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,72m2 Col·locació de làmina auto-adhesiva, de betum
elastomèric, LBA-44/GFP, negre TEXSELF de la casa
comercial TEXSA

A0000001 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,54300 9,54300
Materials:

9,031008,210001,100B715D3SGL4C8 =xPanell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

m2

Subtotal... 9,03100 9,03100

0,143151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,71715

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,71715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,04m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport de formigó, gruix 80
mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i alta
resistència a la compressió, paquet de 5 planxes, ref.
6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX.
Adherida a la làmina d'impermeabilització amb adhesiu
base de poliuretà, col·locat en cordons de 20 mm de
gruix.

A0000002 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,28775/R 17,170000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

1,09800/R 14,640000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,38575 2,38575
Materials:

8,620508,210001,050B715D3SGL4C8 =xPanell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament
tèrmic per cobertes amb suport metàl·lic o de formigó,
gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6 m, imputrescible i
alta resistència a la compressió, paquet de 5 planxes,
ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de
ASFALTEX

m2

Subtotal... 8,62050 8,62050
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,035791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,04204

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,04204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,53m2 Formació de sostre de coberta entre biguetes de
formigó existents amb encadellat ceràmic de
600x250x60 mm, gruix 6 cm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2

A0000003 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52460/R 17,170000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

2,48880/R 14,640000,170A0140000 =xManobreh

0,65360/R 15,200000,043A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,66700 9,66700
Maquinària:

0,07310/R 1,700000,043C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,07310 0,07310
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

0,005860,960000,0061B0710250 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg

2,536800,380006,6758B0F86560 =xSupermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 2,54592 2,54592

0,241682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52770

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,52770COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €80.000,00PA Partida alçada en instal·lació de climatització sistema
aire-aire-multi-split amb caudal variable de refrigerant,
per a gas R-410 A, alimentació monofàsica (230V/50
Hz), amb potencia frigorífica total nominal de 2,22 Kw,
potencia calorífica nominal de 2,5 Kw, nivell sonor
(velocitat baixa) 26 Dba, inclou retorn posterior del
aire, filtre d'aire, kit de muntatge, bomba i manguera
de drenatge, control per cable amb pantalla tàctil LCD.
Compta amb distribució d'aire per conductes
rectangulars de xapa galvanitzada de 0,6 mm de gruix,
i juntes transversals baioneta, inclou embocadures,
derivacions, accessoris de muntatge, elements de
fixació i peces especials. Totalment muntada,
connectada i posta a punt per l'empresa instal·ladora
per a comprovar el eu correcte funcionament. 

E00000001 Rend.: 1,000P- 10

 €7.656,06u Inclou les partides d'instal·lacions provisionals,
senyalització, proteccions col·lectives, proteccions
individuals i formació de seguretat i salut.

E000000002 Rend.: 1,000P- 11

 €10,86m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum
aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de
fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

E2111699 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68680/R 17,170000,040A0121000 =xOficial 1ah

2,43200/R 15,200000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,11880 3,11880
Maquinària:

0,62600/R 15,650000,040C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,95120/R 73,780000,040C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

3,85110/R 85,580000,045C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

0,26440/R 6,610000,040C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 7,69270 7,69270

0,046781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,85828

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,85828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,26m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E222122A Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,26070/R 50,900000,123C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,26070 6,26070

COST DIRECTE 6,26070

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,26070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,14m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, per a posterior reomplert de la rasa
amb compactació de granota

E222B432 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,14400/R 50,900000,160C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,14400 8,14400

COST DIRECTE 8,14400

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,14400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de fins a 2 km

E2R35063 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,55080/R 38,770000,040C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 1,55080 1,55080

COST DIRECTE 1,55080

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,55080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

E4475111 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25755/R 17,170000,015A0122000 =xOficial 1a paletah

0,21960/R 14,640000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,47715 0,47715
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,860000,860001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,86000 0,86000

0,011932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34908

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,29m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

E45CA8H4 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03020/R 17,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

3,51360/R 14,640000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,54380 4,54380
Maquinària:

15,51800/R 155,180000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,51800 15,51800
Materials:

67,1160065,800001,020B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 67,11600 67,11600

0,113602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,29140

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,29140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,92m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

E5ZA2B52 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,46420/R 17,170000,260A0122000 =xOficial 1a paletah

1,90320/R 14,640000,130A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,36740 6,36740
Materials:

2,346000,460005,100B52219N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

u

3,04833152,416550,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,39433 5,39433

0,159192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,92092

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,92092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,82m Canal exterior de secció rectangular de planxa de
coure de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

E5ZJ29DP Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

3,43400/R 17,170000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,19600/R 14,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,78100 10,78100
Materials:

32,7604025,210001,2995B5ZH29D0 =xCanal exterior de secció rectangular de planxa de
coure de gruix 0.82 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

m

10,530003,510003,000B5ZHA9D0 =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de coure de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

u

1,430000,260005,500B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 44,72040 44,72040

0,323433,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,82483

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,82483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,45m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, deixada vista, col·locat
amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant

E612T5CN Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,46128/R 17,170000,784A0122000 =xOficial 1a paletah

5,70960/R 14,640000,390A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,17088 19,17088
Materials:

4,944000,1600030,900B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,8548284,309800,022D0718821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,

amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,79882 6,79882

0,479272,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,44897

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,44897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,57u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color vermell C062
NCS: S 1080 Y90R, a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

E66AA000 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,86800/R 17,170000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,98800/R 14,970000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,85600 12,85600
Materials:

182,88000101,600001,800B66AA00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

m2

43,6400043,640001,000B66ZA000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

u

Subtotal... 226,52000 226,52000

0,192841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 239,56884

0,00%DESPESES INDIRECTES

239,56884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,57u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS:
S 2065-R90B, a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca
amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

E66AA200 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,86800/R 17,170000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,98800/R 14,970000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,85600 12,85600
Materials:

182,88000101,600001,800B66AA00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

m2

43,6400043,640001,000B66ZA000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

u

Subtotal... 226,52000 226,52000

0,192841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 239,56884

0,00%DESPESES INDIRECTES

239,56884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €301,18u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color blau B001 NCS:
S 2065-R90B, a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca
amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

E66AA500 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,21140/R 17,170000,420A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,28740/R 14,970000,420A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,49880 13,49880
Materials:

243,84000101,600002,400B66AA00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

m2

43,6400043,640001,000B66ZA000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

u

Subtotal... 287,48000 287,48000

0,202481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 301,18128

0,00%DESPESES INDIRECTES

301,18128COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €273,04u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm
de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color vermell C062 NCS: S 1080 Y90R, a les dues
cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

E66AB000 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,24550/R 14,970000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,82100 4,82100
Materials:

249,1520077,860003,200B66AB00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

m2

18,9900018,990001,000B66ZB000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

u

Subtotal... 268,14200 268,14200

0,072321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 273,03531

0,00%DESPESES INDIRECTES

273,03531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,83u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm
de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

E66AB010 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71700/R 17,170000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,49700/R 14,970000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,21400 3,21400
Materials:

124,5760077,860001,600B66AB00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

m2

18,9900018,990001,000B66ZB000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

u

Subtotal... 143,56600 143,56600

0,048211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,82821

0,00%DESPESES INDIRECTES
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146,82821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €273,04u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm
de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

E66AB090 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,24550/R 14,970000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,82100 4,82100
Materials:

249,1520077,860003,200B66AB00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

m2

18,9900018,990001,000B66ZB000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

u

Subtotal... 268,14200 268,14200

0,072321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 273,03531

0,00%DESPESES INDIRECTES

273,03531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,21m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials

E7D21622 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23210/R 17,170000,130A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,04790/R 14,970000,070A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,28000 3,28000
Maquinària:

0,54470/R 4,190000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 0,54470 0,54470
Materials:

0,047271,630000,029B0111000 =xAiguam3

11,260800,4600024,480B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

kg

Subtotal... 11,30807 11,30807
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0,082002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,21477

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,21477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,06m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

E81131B1 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89820/R 17,170000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

3,36720/R 14,640000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,26540 11,26540
Materials:

1,5093582,029800,0184D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,50935 1,50935

0,281642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,05639

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,05639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,14m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

E81131B2 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58500/R 17,170000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

3,66000/R 14,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,24500 12,24500
Materials:

1,5913882,029800,0194D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,59138 1,59138

0,306132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,14251

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,14251COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,73m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1

E8121113 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23210/R 17,170000,130A0129000 =xOficial 1a guixaireh

0,95160/R 14,640000,065A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 3,18370 3,18370
Materials:

0,095760,120000,798B0522300 =xGuix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

kg

1,37470111,764400,0123D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 1,47046 1,47046

0,079592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,73375

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,73375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,03m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres, de 24,4x49,4x0,8cm, preu
mitjà, color blanc Ref. 244G1 del fabricant ROSA
GRES de 8 a 9 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E8241345 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,00950/R 17,170000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,68360/R 14,640000,115A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,69310 7,69310
Materials:

0,158100,310000,510B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

2,744000,560004,900B0711010K8TV =xAdhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles
ceràmiques de baixa absorció en paviments,
classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de
BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC

kg

21,242882,560008,298B0FH2163 =xRajola porcelànica, de 24,4x49,4x0,8cm, preu mitjà,
color blanc Ref. 244G1 del fabricant ROSA GRES, de
8 a 9 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 24,14498 24,14498

0,192332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,03041

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,03041COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,38m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de ceràmica esmaltada de 30x90 mm,
model Blanco ref. 82222337, preu mitjà, de 1 a 4
peces/m2 ref. 100008248 de la serie Revestiments
Artens col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de
BUTECH (UNE-EN 13888)

E8251328000E Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,46400/R 14,640000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,61500 6,61500
Materials:

0,795601,560000,510B05A2203H9E9 =xMorter tècnic per al segellat de junts de col.locació de
rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color
beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de
BUTECH

kg

1,814040,370004,9028B0711013 =xAdhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

kg

12,987003,510003,700B0FH3183H62S =xRajola de ceràmica esmaltada, de dimensions 30x90
cm, mat , ref.82222337 de la serie Revestiments
d'Artens

m2

Subtotal... 15,59664 15,59664

0,165382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,37702

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,37702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,46m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 76 a
115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 ref. P01FA732 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

E8261265K8TV Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58500/R 17,170000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,41560/R 14,640000,165A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,00060 11,00060
Materials:

0,158100,310000,510B05A2102 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

kg

2,745570,560004,9028B0711010K8TV =xAdhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles
ceràmiques de baixa absorció en paviments,
classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de
BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,2760011,160001,100B0FH4142 =xRajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de

valència, de forma rectangular o quadrada, de 76 a
115 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 15,17967 15,17967

0,275022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,45528

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,45528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,74m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat
amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i
12.5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C
segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm
de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600
mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Article: ref. GYH45010600AC de la serie QUATTRO
TIPO 50 de PLACO

E844K142LNYP Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55000/R 17,750000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,99400/R 14,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,54400 6,54400
Materials:

27,2847026,490001,030B844C24ALNYP =xPlaca de guix laminat QUATTRO 50 per a sostre
registrable, de la sèrie GYPTONE REGISTRABLE, de
dimensions 600x600mm, perforada i fonoabsorbent,
per a perfil tipus E-15, ref. GYH45010600AC de la
serie QUATTRO TIPO 50 de PLACO

m2

3,811003,700001,030B84ZE510 =xEstructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

m2

Subtotal... 31,09570 31,09570

0,098161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,73786

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,73786COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,63m2 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

E898JAB0 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71700/R 17,170000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,14970/R 14,970000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,86670 1,86670
Materials:

1,254606,150000,204B89ZQDB0 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

l

0,483418,030000,0602B8ZAJ0A0 =xImprimació a base d'olis i resines vegetalsl

Subtotal... 1,73801 1,73801

0,028001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,63271

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,63271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,14m2 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

E898KAB0 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14625/R 17,170000,125A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,22455/R 14,970000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,37080 2,37080
Materials:

1,254606,150000,204B89ZQDB0 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

l

0,483418,030000,0602B8ZAJ0A0 =xImprimació a base d'olis i resines vegetalsl

Subtotal... 1,73801 1,73801

0,035561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,14437

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,14437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,93m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

E8K434DK Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,24160/R 17,170000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

5,85600/R 14,640000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,09760 14,09760
Materials:

27,2250090,750000,300B0G17B0D =xPedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

m2

0,39628152,416550,0026D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 27,62128 27,62128

0,211461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,93034

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,93034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,27m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm,
abocat mitjançant bombeig col·locada sobre panell
rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació

E9362861 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03020/R 17,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

1,75680/R 14,640000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,78700 2,78700
Maquinària:

9,31080/R 155,180000,060C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 9,31080 9,31080
Materials:

6,7774065,800000,103B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

0,350507,010000,050B7C2P100 =xPanell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral recte, de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació

m2

Subtotal... 7,12790 7,12790

0,041811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,26750

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,26750COST EXECUCIÓ MATERIAL



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,29m2 Capa de compressió, per damunt del taulell ceràmic,
de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

E93A13D0 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37360/R 17,170000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

2,63520/R 14,640000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,00880 4,00880
Materials:

2,2199770,475200,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,21997 2,21997

0,060131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,28890

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,28890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,42m2 Paviment de terratzo llis de gra petit model
´´CANTÀBRIC 4524´´, de 40x40 cm, preu alt, de la
casa comercial PREFABRICATS PUJOL col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
interior normal

E9C1142A Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60570/R 17,170000,210A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,57185/R 14,970000,105A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,73200/R 14,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,90955 5,90955
Materials:

14,4664013,910001,040B9C11421 =xTerratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior normal

m2

1,476600,920001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,4799870,475200,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,42298 17,42298

0,088641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,42117

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,42117COST EXECUCIÓ MATERIAL



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,43m2 Paviment de cuina anti-lliscant, de rajola de gres
extruït esmaltat antilliscant ´´Indubeige R10´´, classe
A3 (UNE-EN 14411), de forma quadrada de
24,4x24,4x1, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 de la casa
comercial Rosa Gresl , col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

E9DBA44B Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44350/R 17,170000,550A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,99400/R 14,970000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,43920/R 14,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,87670 12,87670
Materials:

1,168500,820001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,272140,610007,0035B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

12,9234012,670001,020B0FGB162 =xRajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 18,36404 18,36404

0,193151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,43389

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,43389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,98m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6

E9U21AAD Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,74850/R 14,970000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,32400 3,32400
Materials:

0,092460,920000,1005B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

3,437403,370001,020B9U21AA0 =xSòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària

m

0,0775270,475200,0011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,60738 3,60738

0,049861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,98124

0,00%DESPESES INDIRECTES



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,98124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,56m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat,
i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm
d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8

E9V2A8RN Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,01900/R 17,170000,700A0122000 =xOficial 1a paletah

5,12400/R 14,640000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,14300 17,14300
Materials:

0,279830,140001,9988B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,731400,920000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

42,4422041,610001,020B9V2A8R0 =xEsglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat,
i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample

m

0,7054467,184600,0105D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 44,15887 44,15887

0,257151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,55902

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,55902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,11m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter de ciment 1:8

E9VZ191N Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18120/R 17,170000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

2,63520/R 14,640000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,81640 8,81640
Materials:

1,600030,1600010,0002B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

0,5643567,184600,0084D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,16438 2,16438

0,132251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,11303

0,00%DESPESES INDIRECTES



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,11303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €218,60u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada

EABGA9B2 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 17,440000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,36000 4,36000
Materials:

189,17000189,170001,000BABGA5B2 =xPorta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar

u

24,9600024,960001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 214,13000 214,13000

0,109002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 218,59900

0,00%DESPESES INDIRECTES

218,59900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,97u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 85x110
cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en
marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central
en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ117C4 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10000/R 17,750000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,49700/R 14,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,59700 8,59700
Materials:

1,1608014,510000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

2,9025011,610000,250B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
154,09440142,680001,080BAJ114C4 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre

bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

m2

Subtotal... 158,15770 158,15770

0,214932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,96963

0,00%DESPESES INDIRECTES

166,96963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €306,53u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de
95x160 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors
en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta
central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ129C4 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,5961014,510000,110B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

3,7152011,610000,320B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

288,00000160,000001,800BAJ125C4 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

m2

Subtotal... 293,31130 293,31130

0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 306,52919

0,00%DESPESES INDIRECTES

306,52919COST EXECUCIÓ MATERIAL



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €306,53u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de
145x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de
junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ12AC4 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,5961014,510000,110B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

3,7152011,610000,320B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

288,00000160,000001,800BAJ125C4 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

m2

Subtotal... 293,31130 293,31130

0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 306,52919

0,00%DESPESES INDIRECTES

306,52919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €269,75u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
90x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors
en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta
central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ137C4 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10000/R 17,750000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,49700/R 14,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,59700 8,59700
Materials:

1,1608014,510000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

2,9025011,610000,250B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

256,87800237,850001,080BAJ134C4 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 260,94130 260,94130

0,214932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 269,75323

0,00%DESPESES INDIRECTES

269,75323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €316,72u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de
140x140 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de
junta central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ15B44 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,7412014,510000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,1796011,610000,360B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

297,58500132,260002,250BAJ15644 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 303,50580 303,50580



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 316,72369

0,00%DESPESES INDIRECTES

316,72369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,90u Finestra de PVC no plastificat,certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de
180x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de
junta central en el marc, sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ15C84 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,7412014,510000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,1796011,610000,360B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

307,75680142,480002,160BAJ15684 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 313,67760 313,67760

0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,89549

0,00%DESPESES INDIRECTES

326,89549COST EXECUCIÓ MATERIAL



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €366,13u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
180x180 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors
en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta
central en el marc, sense persiana. 
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

EAJ15D44 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,8863014,510000,130B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,6440011,610000,400B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

346,38300128,290002,700BAJ15744 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 352,91330 352,91330

0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 366,13119

0,00%DESPESES INDIRECTES

366,13119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,91u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de
210x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de
junta central en el marc, sense persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ15E44 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,20000/R 17,750000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,49700/R 14,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,69700 15,69700
Materials:
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1,8863014,510000,130B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent
dm3

4,6440011,610000,400B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

323,29080128,290002,520BAJ15744 =xFinestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 329,82110 329,82110

0,392432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 345,91052

0,00%DESPESES INDIRECTES

345,91052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €276,60u Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 180x130 cm, profunditat de
82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla,
disposa d'un sistema de junta central en el marc,
sense persiana.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

EAJ1AGC4 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65000/R 17,750000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24550/R 14,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,89550 12,89550
Materials:

1,8863014,510000,130B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,6440011,610000,400B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

256,8510095,130002,700BAJ1A4C4 =xFulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49
m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

m2

Subtotal... 263,38130 263,38130
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0,322392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 276,59919

0,00%DESPESES INDIRECTES

276,59919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €307,72m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb
fixacions mecàniques

EAM11AE5 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,18000/R 23,180001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

20,99000/R 20,990001,000A013E000 =xAjudant vidrierh

Subtotal... 44,17000 44,17000
Materials:

262,45000262,450001,000BAM11AE5 =xTancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions
mecàniques

m2

Subtotal... 262,45000 262,45000

1,104252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 307,72425

0,00%DESPESES INDIRECTES

307,72425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,54u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 120x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial laminat de color taronja, ferratges de preu
alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

EAQFC21B Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,22000/R 17,480001,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

1,13175/R 15,090000,075A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 27,35175 27,35175
Materials:

102,92000102,920001,000BAQDS1DC =xFulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 120x 210 cm, de cares llises amb acabat de pi
envernissat

u

69,2000069,200001,000BAZ2CC42 =xGalze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 120x 210cm, de pi envernissat, per a 1 fulla

u

13,3800013,380001,000BAZGC2H0 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu alt

u

Subtotal... 185,50000 185,50000

0,683792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 213,53554

0,00%DESPESES INDIRECTES
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213,53554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €539,39u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent,
per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb finestreta,
col·locada

EASA91P7 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 17,440000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,36000 4,36000
Materials:

534,92000534,920001,000BASA91P7 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb finestreta

u

Subtotal... 534,92000 534,92000

0,109002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 539,38900

0,00%DESPESES INDIRECTES

539,38900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.199,52u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles
batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb
finestreta, col·locada

EASA92R7 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,97600/R 17,440000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,97600 6,97600
Materials:

1.192,370001.192,370001,000BASA92R7 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles
batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb
finestreta

u

Subtotal... 1.192,37000 1.192,37000

0,174402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.199,52040

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.199,52040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,28m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer, fixat mecànicament, col·locat un
passamà a una altura entre 0,90 i 1,10 m i un segon
passamà a una altura entre 0,65 i 0,75 cm, es
prolongarà 30 cm en els extrems, almenys en un
lateral de les escales

EB14B9KD Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,72000/R 17,440000,500A012F000 =xOficial 1a manyàh
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7,51500/R 15,030000,500A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 16,23500 16,23500
Materials:

40,6400040,640001,000BB14F8B0 =xPassamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

m

Subtotal... 40,64000 40,64000

0,405882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,28087

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,28087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,20m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED15B571 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,24550/R 14,970000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,39650 7,39650
Materials:

4,950004,950001,000BD13157B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

m

1,071001,190000,900BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

0,643501,950000,330BDW3B500 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmu

0,030000,030001,000BDY3B500 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmu

Subtotal... 6,69450 6,69450

0,110951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,20195

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,20195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,58m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED15B771 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18120/R 17,170000,360A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,69460/R 14,970000,180A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,87580 8,87580
Materials:
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3,906002,790001,400BD13177B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

m

0,797301,190000,670BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 6,57190 6,57190

0,133141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,58084

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,58084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,61m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

ED15G471 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,12080/R 17,170000,240A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,79640/R 14,970000,120A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5,91720 5,91720
Materials:

3,290002,350001,400BD13139B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 

m

0,912500,730001,250BD1Z2100 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mmu

0,382801,160000,330BDW3B300 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmu

0,020000,020001,000BDY3B300 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmu

Subtotal... 4,60530 4,60530

0,088761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,61126

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,61126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,58m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

ED15G771 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80760/R 17,170000,280A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,09580/R 14,970000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,90340 6,90340
Materials:
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3,906002,790001,400BD13177B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

m

0,797301,190000,670BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 6,57190 6,57190

0,103551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,57885

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,57885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,30u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

ED3111B6 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

2,19600/R 14,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,34700 7,34700
Materials:

7,840007,840001,000BD3111B6 =xCaixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

u

Subtotal... 7,84000 7,84000

0,110211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,29721

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,29721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,74u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

ED351430 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,77740/R 17,170000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,83120/R 14,640000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,60860 8,60860
Maquinària:

10,51820/R 47,810000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,51820 10,51820
Materials:
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34,4800034,480001,000BD351430 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de

40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

u

Subtotal... 34,48000 34,48000

0,129131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,73593

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,73593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,23u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

ED351630 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,77740/R 17,170000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,83120/R 14,640000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,60860 8,60860
Maquinària:

10,51820/R 47,810000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,51820 10,51820
Materials:

86,9700086,970001,000BD351630 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

u

Subtotal... 86,97000 86,97000

0,129131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,22593

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,22593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,70m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 40 mm, penjat al sostre

ED7F0000 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,30200/R 17,170000,600A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 14,79300 14,79300
Materials:

2,490002,490001,000BD13119B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

2,323203,520000,660BD1Z3000 =xBrida per a tub penjat del sostreu
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1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 6,68180 6,68180

0,221901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,69670

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,69670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,56m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm, penjat al sostre

ED7F0001 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,30200/R 17,170000,600A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 14,79300 14,79300
Materials:

2,350002,350001,000BD13139B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 

m

2,323203,520000,660BD1Z3000 =xBrida per a tub penjat del sostreu

1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 6,54180 6,54180

0,221901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,55670

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,55670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,31m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 63 mm, penjat al sostre

ED7F0002 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,30200/R 17,170000,600A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 14,79300 14,79300
Materials:

3,100003,100001,000BD13152B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm i de
llargària 1 m

m

2,323203,520000,660BD1Z3000 =xBrida per a tub penjat del sostreu

1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC u
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Subtotal... 7,29180 7,29180

0,221901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,30670

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,30670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,16m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, penjat al sostre

ED7FBB7P Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,30200/R 17,170000,600A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 14,79300 14,79300
Materials:

4,950004,950001,000BD13179B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

2,323203,520000,660BD1Z3000 =xBrida per a tub penjat del sostreu

1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 9,14180 9,14180

0,221901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,15670

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,15670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.279,44u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,
funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons
la norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència
nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb
aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima
d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens
fi simple posterior, graella basculant autonetejant,
sistema automàtic de neteja del bescanviador,
contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb
sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador
d'aspiració de fums incorporat de velocitat variable,
control de combustió mitjançant sonda lambda,
dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama,
inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa
amb una temperatura de consigna de 95°C, format per
vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada
sobre bancada

EE2B1150 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

287,55000/R 17,7500016,200A012G000 =xOficial 1a calefactorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
242,19000/R 14,9500016,200A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 529,74000 529,74000
Materials:

11.672,0500011.672,050001,000BE2B1150 =xCaldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,
funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons
la norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència
nominal) del 93.7%, cos de planxa d'acer amb
aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima
d'impulsió 95°C, alimentació de la graella per vis sens
fi simple posterior, graella basculant autonetejant,
sistema automàtic de neteja del bescanviador,
contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb
sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador
d'aspiració de fums incorporat de velocitat variable,
control de combustió mitjançant sonda lambda,
dispositiu de seguretat per sistema antiretorn de flama

u

69,7000069,700001,000BE2Z1100 =xProtector tèrmic per a caldera de biomassa amb una
temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula
de seguretat i sonda de temperatura

u

Subtotal... 11.741,75000 11.741,75000

7,946101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.279,43610

0,00%DESPESES INDIRECTES

12.279,43610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,64m Tub de polietilè de designació PE 40, de 15 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

EFB23452 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71000/R 17,750000,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,59880/R 14,970000,040A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,30880 1,30880
Materials:

0,672000,280002,400B0A75600 =xAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interioru

0,214200,210001,020BFB23400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,402001,340000,300BFWB2305 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,30820 1,30820
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,019631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,63663

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,63663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Tub de polietilè de designació PE 40, de 12 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

EFB23455 Rend.: 0,986P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90010/R 17,750000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,75913/R 14,970000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,65923 1,65923
Materials:

0,214200,210001,020BFB23400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,402001,340000,300BFWB2305 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 0,63620 0,63620

0,024891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,32032

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,32032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,93m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

EFB24452 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71000/R 17,750000,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,59880/R 14,970000,040A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,30880 1,30880
Materials:

0,682000,310002,200B0A75800 =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interioru

0,275400,270001,020BFB24400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,606002,020000,300BFWB2405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,040000,040001,000BFYB2405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,60340 1,60340

0,019631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,93183

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,93183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,65m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

EFB25452 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88750/R 17,750000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,74850/R 14,970000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,63600 1,63600
Materials:

0,740000,370002,000B0A75Y00 =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru

0,438600,430001,020BFB25400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,765002,550000,300BFWB2505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYB2505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,99360 1,99360

0,024541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65414

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,65414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,72m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

EFB26452 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06500/R 17,750000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,89820/R 14,970000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,96320 1,96320
Materials:

0,882000,490001,800B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

0,693600,680001,020BFB26400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,062003,540000,300BFWB2605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,090000,090001,000BFYB2605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,72760 2,72760

0,029451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,72025

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,72025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,11m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

EFB27452 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15375/R 17,750000,065A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,97305/R 14,970000,065A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,12680 2,12680
Materials:

1,088000,680001,600B0A75F02 =xAbraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interioru

1,081201,060001,020BFB27400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,644005,480000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,140000,140001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,95320 3,95320

0,031901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,11190

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,11190COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,84m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

EFB29452 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42000/R 17,750000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,19760/R 14,970000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,61760 2,61760
Materials:

1,775001,420001,250B0A75K02 =xAbraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interioru

2,641802,590001,020BFB29400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

3,4320011,440000,300BFWB2905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,330000,330001,000BFYB2905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 8,17880 8,17880

0,039261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,83566

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,83566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,31u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal
ref. 344397000 de la serie VICTORIA de ROCA
SANITARIO , amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

EJ14B21QK4CL Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,65000/R 24,650001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,28500/R 21,140000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 29,93500 29,93500
Materials:

0,1741214,510000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

45,0000045,000001,000BJ14B21QK4CL =xInodor de tanc alt o fluxor, amb sortida horitzontal,
VICTORIA, de color Blanc, ref. 344397000 de la serie
VICTORIA de ROCA SANITARIO

u

1,450405,920000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

kg

Subtotal... 46,62452 46,62452
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,748382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,30789

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,30789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €244,82u Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor
integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l, color blanc, preu
alt, col·locat amb suports de peu

EJ19D51B Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,32500/R 24,650000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,64250/R 21,140000,125A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,96750 14,96750
Materials:

0,5804014,510000,040B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

218,20000218,200001,000BJ19D512 =xSafareig de gres amb acabat esmaltat brillant amb
sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 35 a 50 l, de
color blanc, preu alt

u

10,7000010,700001,000BJ1ZV000 =xSuport de quatre peus d'acer galvanitzat per a
safareigs

u

Subtotal... 229,48040 229,48040

0,374192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 244,82209

0,00%DESPESES INDIRECTES

244,82209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,19u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre
32 mm, connectat a un ramal de PVC

EJ36B7NG Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,05700/R 21,140000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,98700 5,98700
Materials:

3,110003,110001,000BJ36B7NG =xSifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre
32 mm, per a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 3,11000 3,11000

0,089811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,18681

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,18681COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,45u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

EJ3917D7 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,22800/R 21,140000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,15800 9,15800
Materials:

2,150002,150001,000BJ3917D7 =xDesguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

u

Subtotal... 2,15000 2,15000

0,137371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,44537

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,44537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €346,64u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U025 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,17000/R 17,170001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 17,17000 17,17000
Materials:

329,21000329,210001,000BJ46U025 =xSeient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

u

Subtotal... 329,21000 329,21000

0,257551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 346,63755

0,00%DESPESES INDIRECTES

346,63755COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20.879,82u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana
de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRETO 203/2016

EL2612C1 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.360,75000/R 17,75000133,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1.991,01000/R 14,97000133,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4.351,76000 4.351,76000
Materials:

15.118,8900015.118,890001,000BL3112C1 =xAscensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

u

1.256,86000628,430002,000BL3M11C1 =xMaterial per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

u

Subtotal... 16.375,75000 16.375,75000

152,311603,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20.879,82160

0,00%DESPESES INDIRECTES

20.879,82160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.862,73u Cuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una
potència 28 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
Instal.lada i connectada

EQ9CC160 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,62500/R 17,750001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

22,45500/R 14,970001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 49,08000 49,08000
Materials:
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2.812,420002.812,420001,000BQ9CC160 =xCuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una

potència 28 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
u

Subtotal... 2.812,42000 2.812,42000

1,227002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.862,72700

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.862,72700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €769,10u Base d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer
inoxidable 18/10 AISI 304. Muntada e instal.lada

EQ9CC161 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,48500/R 14,970000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,36000 16,36000
Materials:

752,33000752,330001,000BQ9CC161 =xBase d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

u

Subtotal... 752,33000 752,33000

0,409002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 769,09900

0,00%DESPESES INDIRECTES

769,09900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.893,74u Forn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm,
amb capacitat de 10 graelles amb una potència de 12
kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), generador de
vapor, sonda de platí per detectar l'excés de cal, sonda
multisensor

EQ9CC170 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

106,50000/R 17,750006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

89,82000/R 14,970006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 196,32000 196,32000
Materials:

4.432,430004.432,430001,000BQ9CC170 =xForn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm,
amb capacitat de 10 graelles amb una potència de 12
kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), generador de
vapor, sonda de platí per detectar l'excés de cal, sonda
multisensor

u

844,27000844,270001,000BQ9CC171 =xBase oberta suport per forn de 90x80x80 cm amb
suport per safates, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

u

211,07000211,070001,000BQ9CC172 =xFiltre de greix per al fornu

241,6200080,540003,000BQ9CC173 =xReixes per al forn - GN 1/1u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
963,12000963,120001,000BQ9CC174 =xProtecció posterior forn de 100x5x170 cm amb

sandwitx inox i llana de roca, d'acer inoxidable1.4301
(AISI 304)

u

Subtotal... 6.692,51000 6.692,51000

4,908002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.893,73800

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.893,73800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.379,49u Campana central d'extracció de fums de 350x230x60
cm d'acer inoxidable polit 1.4301 (AISI 304), amb
col.lector central i tap de drenatge amb plenum, amb
tapes de regulació i sostre galvanitzat, amb 14 filtres
inoxidable i 6 pantalles escastrables inox de 36 W,
amb motor de 4 CV amb alimentació trifàsica i amb
una cabal de 13.000 m3/h, amb 15 m de llargària com
a màxim, de conducte rodó per al sistema engatillat
helicoïdal galva de 60 mm de diàmtere. Tot el conjunt
muntat sobre amortidors de goma. S'inclou la part
proporcional d'accessoris, instal.lada i connectada

EQ9CD210 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

142,00000/R 17,750008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

119,76000/R 14,970008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 261,76000 261,76000
Materials:

1.111,190001.111,190001,000BQ9CD210 =xCampana central d'extracció de fums de 43,5 x 120 x
100 cm d'acer inoxidable polit 1.4301 (AISI 304), amb
col.lector central i tap de drenatge amb plenum, amb
tapes de regulació i sostre galvanitzat, amb 2 filtres
inoxidable, amb ventilador 9/9 - 1/3.

u

Subtotal... 1.111,19000 1.111,19000

6,544002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.379,49400

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.379,49400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.679,32u Renta-vaixelles, de 62x70x142 cm amb un rendiment
de 1.170 plats/hora, de 10.200 W de potència amb
alimentació trifàsica de 400 V, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304). Instal.lat i connectat

EQ9CE280 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,50000/R 17,750002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

29,94000/R 14,970002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 65,44000 65,44000
Materials:
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1.612,240001.612,240001,000BQ9CE280 =xRenta-vaixelles, de 50x50x50 cm, model STEELTECH

Colged 36-00 MD.
u

Subtotal... 1.612,24000 1.612,24000

1,636002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.679,31600

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.679,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.006,35u Prestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm,
amb 4 prestatges oberts de polietilè, d'estructura
d'alumini anoditzat, muntada i instal.lada

EQ9CM010 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,75000/R 17,750001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

14,97000/R 14,970001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,72000 32,72000
Materials:

972,81000972,810001,000BQ9CM010 =xPrestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm,
amb 4 prestatges oberts de polietilè, d'estructura
d'alumini anoditzat

u

Subtotal... 972,81000 972,81000

0,818002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.006,34800

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.006,34800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €996,61u Taula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb
prestatge inferior i plastró posterior de 10 cm en punt
sanitari rodó, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
muntada i instal.lada

EQ9CM120 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,48500/R 14,970000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,36000 16,36000
Materials:

979,84000979,840001,000BQ9CM120 =xTaula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb
prestatge inferior i plastró posterior de 10 cm en punt
sanitari rodó, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

u

Subtotal... 979,84000 979,84000

0,409002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 996,60900

0,00%DESPESES INDIRECTES
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996,60900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.614,13PA Partida alçada en el ram de paleteria, en obertura de
regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i
tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

EY011222 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.575,50000/R 17,17000150,000A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 2.575,50000 2.575,50000

38,632501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.614,13250

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.614,13250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,79m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

F932101F Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73200/R 14,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,73200 0,73200
Maquinària:

2,07025/R 59,150000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,69560/R 67,390000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,07275/R 42,910000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,83860 5,83860
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3

19,1245016,630001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 19,20600 19,20600

0,010981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,78758

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,78758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,37u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de
3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

FR62236A Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,00250/R 28,010000,250A012P000 =xOficial 1a jardinerh

13,12000/R 26,240000,500A012P200 =xOficial 2a jardinerh

8,70100/R 24,860000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 28,82350 28,82350
Maquinària:

17,82518/R 50,900000,3502C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

9,43370/R 32,530000,290C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

9,01110/R 42,910000,210C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

11,95250/R 47,810000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 48,22248 48,22248
Materials:

0,374901,630000,230B0111000 =xAiguam3

41,5180836,040001,152BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 41,89298 41,89298

0,432351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,37131

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,37131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,77m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30
%, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la
llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior

FR71124J Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,54055/R 28,010000,055A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,31758/R 24,860000,053A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,85813 2,85813
Materials:

0,3845038,450000,010B0315600 =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmt

0,4841114,670000,033BR4U1J00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,86861 0,86861

0,042871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,76961

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,76961COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.829,31u Dipòsit de polietilé XL, de dimensions 3,52 x 2,04 x 2,6
m, amb tapa recolzada, de 10000 l de capacitat, pes
de 420 kg amb el muntatge incluït

HJ7127D1 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,77400/R 17,170002,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

32,20800/R 14,640002,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 69,98200 69,98200
Materials:

3.757,580003.757,580001,000B1ZJ27D0 =xDipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 500 l de capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 3.757,58000 3.757,58000

1,749552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.829,31155

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.829,31155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,17m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

K1213251 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42000/R 17,750000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,39520/R 14,970000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,81520 3,81520
Maquinària:

1,30120/R 32,530000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,30120 1,30120

0,057231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,17363

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,17363COST EXECUCIÓ MATERIAL



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,09m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

K1215250 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,090000,090001,000B0Y15250 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

m2

Subtotal... 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,04u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''

K12GF000 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,30000/R 24,650002,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 49,30000 49,30000

0,739501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,03950

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,03950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,16u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

K12GG000 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,50000/R 17,7500010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 177,50000 177,50000
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2,662501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,16250

0,00%DESPESES INDIRECTES

180,16250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,05u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de
DN 100 mm, com a màxim

K12GK000 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,25000/R 17,750003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 53,25000 53,25000

0,798751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,04875

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,04875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum
aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de
fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

K2111699 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68680/R 17,170000,040A0121000 =xOficial 1ah

2,43200/R 15,200000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,11880 3,11880
Maquinària:

0,62600/R 15,650000,040C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,95120/R 73,780000,040C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

3,85110/R 85,580000,045C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

0,26440/R 6,610000,040C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 7,69270 7,69270

0,046781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,85828

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,85828COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €37,24m2 Formació de forat en forjat unidireccional format per
biguetes pretensades de formigó, tauler ceràmic i capa
de compressió de 3 cm, de 5 m2 com a màxim, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K2149C34 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09250/R 24,250000,210A0125000 =xOficial 1a soldadorh

7,32000/R 14,640000,500A0140000 =xManobreh

15,20000/R 15,200001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 27,61250 27,61250
Maquinària:

7,82500/R 15,650000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,38810/R 6,610000,210C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 9,21310 9,21310

0,414191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,23979

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,23979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,88m2 Desmuntatge i retirada de plaques de fibrociment
d'amiant i elements de fixació, subjectada
mecànicament sobre corretja estructural, a menys de
20 metres d'altura, en coberta inclinada a dues aigües
amb un pendent mitjà del 30 %. Per a una superfície
mitjana entre 100 i 600 m2, precintat, etiquetatge i
paletitzat de les plaques de mitjans i equips adequats i
càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió.

K2151110 Rend.: 0,283P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,45230/R 14,640000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,45230 28,45230

0,426781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,87908

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,87908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,06m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2164771 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

4,56000/R 15,200000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,95200 8,95200
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Maquinària:

0,97800/R 3,260000,300C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 0,97800 0,97800

0,134281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,06428

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,06428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,61u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2
de superfície, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor

K21AU00A Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11800/R 17,480000,350A012A000 =xOficial 1a fusterh

10,24800/R 14,640000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,36600 16,36600

0,245491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,61149

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,61149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.031,85PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements
de tancaments de finestres, amb mitjans manual i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

K21G2011 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.016,60000/R 14,9500068,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1.016,60000 1.016,60000

15,249001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.031,84900

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.031,84900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.517,43PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements
destinats a la producció avícola, que inclou menjadors,
abeuradors, amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió o contenidor.

K21G2012 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.495,00000/R 14,95000100,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1.495,00000 1.495,00000



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,425001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.517,42500

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.517,42500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.634,56PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements
de ventilació forçada, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. 

K21J1011 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.610,40000/R 14,64000110,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.610,40000 1.610,40000

24,156001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.634,55600

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.634,55600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.613,46PA Partida alçada en desmuntatge i retirada
d'instal·lacions que inclou l'arrencada i retirada de la
instal·lació de distribució d'aigua, arrencada puntual de
tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica, arrencada de
tubs i d'instal·lació de gas, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

K21K2011 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.574,84000/R 14,97000172,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2.574,84000 2.574,84000

38,622601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.613,46260

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.613,46260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,5
m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora, per a posterior
reomplert de la rasa amb compactació de granota

K222B232 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,44970/R 48,460000,195C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 9,44970 9,44970
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COST DIRECTE 9,44970

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,44970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,20m3 Transport de plaques de fibrociment amb amiant,
procedents de la demolició d'una coberta, 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, prèviament
plastificades, paletitzades i carregades sobre camió,
considerant l'anada, descàrrega i tornada.

K2RA7FD0 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

95,2000095,200001,000B2RA7FD0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 95,20000 95,20000

COST DIRECTE 95,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41kg Col·locació de llindes en obertures de nous forats de
pas amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

K4475111 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29189/R 17,170000,017A0122000 =xOficial 1a paletah

0,24888/R 14,640000,017A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,54077 0,54077
Materials:

0,860000,860001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,86000 0,86000

0,013522,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,41429

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,41429COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,22m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

K4DCAD00 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,31625/R 17,170001,125A0123000 =xOficial 1a encofradorh

16,84125/R 14,970001,125A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 36,15750 36,15750
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,454300,350001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,92161242,530000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,141499,370000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,397001,270001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,110002,750000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,16135 3,16135

0,903942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,22279

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,22279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,40m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

K52219MK Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,87750/R 17,170000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

5,49000/R 14,640000,375A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,36750 18,36750
Materials:

13,200000,4800027,500B52219M0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim

u

3,36841152,416550,0221D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,56841 16,56841

0,459192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,39510

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,39510COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,25m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, maó
calat fonoabsorbent, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 240x135x93 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant

K612E11N Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,83549/R 17,170001,097A0122000 =xOficial 1a paletah

8,05200/R 14,640000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,88749 26,88749
Materials:

5,101200,1300039,240B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

1,5934684,309800,0189D0718821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,69466 6,69466

0,672192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,25434

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,25434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,87m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, R-10, de 280x125x100 mm ref. G10 de la
serie Gamma Convencional d'ALPICAT , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

K612B512K830 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,73600/R 17,170000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

5,85600/R 14,640000,400A0140000 =xManobreh

3,04000/R 15,200000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,63200 22,63200
Maquinària:

0,34000/R 1,700000,200C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,34000 0,34000
Materials:

0,022171,630000,0136B0111000 =xAiguam3

0,055200,960000,0575B0710250 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg
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4,251000,1300032,700B0F1E2ALK830 =xGero 10, ref. G10 de la serie Gamma Convencional

d'ALPICAT
u

Subtotal... 4,32837 4,32837

0,565802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,86617

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,86617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,53m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de
supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN
998-2

K614HN1M Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52460/R 17,170000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

2,48880/R 14,640000,170A0140000 =xManobreh

0,65360/R 15,200000,043A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,66700 9,66700
Maquinària:

0,07310/R 1,700000,043C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,07310 0,07310
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

0,005120,840000,0061B0710220 =xMorter polimèric d'altes prestacions reforçat amb
fibres, Webertherm Base, ´´WEBER´´, color gris,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resines
hidròfugues redispersables, fibres i additius especials,
per a aplicar amb llana, per adherir els panells aïllants i
com capa base, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

kg

2,536800,380006,6758B0F86560 =xSupermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 2,54518 2,54518

0,241682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52696

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,52696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,89m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de
500x200x70 mm ref. SUPERMAÓ 7 de la serie
Supermaó de CERÀMICA BELIANES , LD, categoria
II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb adhesiu cola en base escaiola 

K614D723L8SV Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,15100/R 17,170000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

2,19600/R 14,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,34700 7,34700
Materials:

1,674000,360004,650B071ACE0 =xAdhesiu cola en base escaiola, per a divisòria
ceràmica

kg

2,687500,2500010,750B0F85272L8SV =xEnvà ceràmic tradicional, LD de categoria II i de
dimensions 500x200x70mm, ref. SUPERMAÓ 7 de la
serie Supermaó de CERÀMICA BELIANES

u

Subtotal... 4,36150 4,36150

0,183682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,89218

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,89218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,98m2 Envà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format
de 500x500x70 mm ref. SUPERENVÀ 7 de la serie
Superenvà de CERÀMICA BELIANES , per a revestir,
LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter ciment 1:8

K6152517L8SY Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29250/R 17,170000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

1,83000/R 14,640000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,12250 6,12250
Materials:

4,488001,100004,080B6155572L8SY =xEnvà ceràmic gran format, LD de categoria II i de
dimensions 500x510x70mm, ref. SUPERENVÀ 7 de la
serie Superenvà de CERÀMICA BELIANES

u

0,2821867,184600,0042D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,77018 4,77018

0,091841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,98452

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,98452COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,40m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

K652525R Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18120/R 17,170000,360A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,79640/R 14,970000,120A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,97760 7,97760
Materials:

2,790009,300000,300B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,291602,430000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

14,955607,260002,060B0CC5410 =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

m2

4,452630,910004,893B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,887780,890000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,239700,510000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

2,647102,570001,030B7C9R5M0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

m2

0,856001,070000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 28,30041 28,30041

0,119661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,39767

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,39767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,79m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

K652725R Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18120/R 17,170000,360A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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1,79640/R 14,970000,120A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,97760 7,97760
Materials:

2,790009,300000,300B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,291602,430000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

15,347007,450002,060B0CC2410 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

4,452630,910004,893B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,887780,890000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,239700,510000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

2,647102,570001,030B7C9R5M0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

m2

0,856001,070000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 28,69181 28,69181

0,119661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,78907

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,78907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,20m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca,
segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i
50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04
W/m.K, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, amb
imprimació ref. 2421455 de la serie Tira ETICS
FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat
sense adherir

K7C96511L3QL Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03020/R 17,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,43920/R 14,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,46940 1,46940
Materials:

20,7060019,720001,050B7C96510L3QL =xLamel·la rígida de llana mineral de roca per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, amb imprimació
en ambdues cares, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència
tèrmica de 1,25 m2.K/W, ref. 2421455 de la serie Tira
ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION

m2

Subtotal... 20,70600 20,70600
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0,022041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,19744

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,19744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,76m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca,
segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i
80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04
W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb
imprimació ref. 2421456 de la serie Tira ETICS
FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat
sense adherir

K7C96811L3QN Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03020/R 17,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,43920/R 14,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,46940 1,46940
Materials:

31,2690029,780001,050B7C96810L3QN =xLamel·la rígida de llana mineral de roca per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, amb imprimació
en ambdues cares, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència
tèrmica de 2,00 m2.K/W, ref. 2421456 de la serie Tira
ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION

m2

Subtotal... 31,26900 31,26900

0,022041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,76044

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,76044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,19m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca,
segons UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i
80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04
W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb
imprimació ref. 2421456 de la serie Tira ETICS
FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat amb
fixacions mecàniques

K7C96814L3QN Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37360/R 17,170000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

0,58560/R 14,640000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,95920 1,95920
Materials:



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,2690029,780001,050B7C96810L3QN =xLamel·la rígida de llana mineral de roca per a

aïllaments, segons UNE-EN 13162, amb imprimació
en ambdues cares, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK i una resistència
tèrmica de 2,00 m2.K/W, ref. 2421456 de la serie Tira
ETICS FKL-C2 (PLB) de KNAUF INSULATION

m2

0,930000,310003,000B7CZ1800 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80
mm de gruix com a màxim

u

Subtotal... 32,19900 32,19900

0,029391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,18759

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,18759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,80m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
ignifuga, per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora
afinada (BA) ref. P10402714h de la serie PLACOFLAN
PPF 13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

K8443220LNVZ Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,86800/R 17,170000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,98800/R 14,970000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,85600 12,85600
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

12,0201011,670001,030B0CC1310LNVZ =xPlaca de guix laminat de la sèrie PPH 13, amb una
amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix
de 12,5mm, ref. P10402735PH de la serie PPF 13 de
PLACO

m2

0,505581,070000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

3,420003,420001,000B84Z5610 =xPerfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm CF ´´WEBER´´, per a formació de
goterons.

m

Subtotal... 17,75198 17,75198

0,192841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,80082

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,80082COST EXECUCIÓ MATERIAL



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,97m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA) ref. P01303000PH de la serie PPH
13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

K8443220LNW1 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,86800/R 17,170000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,98800/R 14,970000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,85600 12,85600
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

8,188507,950001,030B0CC1310LNW1 =xPlaca de guix laminat de la sèrie PPH 13, amb una
amplària de 1.200mm, 3000mm de longitud i un gruix
de 12,5mm, ref. P01303000PH de la serie PPH 13 de
PLACO

m2

0,505581,070000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

3,420003,420001,000B84Z5610 =xPerfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm CF ´´WEBER´´, per a formació de
goterons.

m

Subtotal... 13,92038 13,92038

0,192841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,96922

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,96922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,19m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA) ref. P35883000 de la serie PPM 13
de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

K8447220LNWQ Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,86800/R 17,170000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,98800/R 14,970000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,85600 12,85600
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

10,4133010,110001,030B0CC2310LNWQ =xPlaca de guix laminat de la sèrie PPM 13, amb una
amplària de 1.200mm, 3000mm de longitud i un gruix
de 12,5mm, ref. P35883000 de la serie PPM 13 de
PLACO

m2

0,505581,070000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

3,420003,420001,000B84Z5610 =xPerfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm CF ´´WEBER´´, per a formació de
goterons.

m

Subtotal... 16,14518 16,14518

0,192841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,19402

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,19402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,29m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

K9E1321G Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,36240/R 17,170000,720A0122000 =xOficial 1a paletah

8,19840/R 14,640000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,56080 20,56080
Materials:

0,001631,630000,001B0111000 =xAiguam3

0,7489316,680000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,552006,300001,040B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

4,80112152,416550,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 12,42391 12,42391

0,308411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,29312

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,29312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,85u Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive
House, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 95x180 cm, profunditat de 82
mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa
d'un sistema de junta central en el marc, sense
persiana.  
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

KAJ1A8C4 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,49700/R 14,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,37200 10,37200
Materials:

1,7412014,510000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,2957011,610000,370B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

194,1786098,070001,980BAJ1A3C4 =xFulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24
m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

m2

Subtotal... 200,21550 200,21550

0,259302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 210,84680

0,00%DESPESES INDIRECTES

210,84680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,47u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 70x110 cm

KAN51231 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,474001,660003,900BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 6,47400 6,47400

COST DIRECTE 6,47400

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,47400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,97u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 95x110 cm

KAN51331 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,972001,660004,200BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 6,97200 6,97200



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,97200

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,97200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x180 cm

KAN513B1 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,964001,660005,400BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 8,96400 8,96400

COST DIRECTE 8,96400

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,97u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 105x110 cm

KAN51431 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,968001,660004,800BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 7,96800 7,96800

COST DIRECTE 7,96800

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,96800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 140x120 cm

KAN51531 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,964001,660005,400BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 8,96400 8,96400



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 8,96400

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,96u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x110 cm

KAN51631 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,960001,660006,000BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 9,96000 9,96000

COST DIRECTE 9,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,95u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x180 cm

KAN516B1 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,952001,660007,200BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 11,95200 11,95200

COST DIRECTE 11,95200

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,95200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,45u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 225x130 cm

KAN51841 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,450001,660007,500BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 12,45000 12,45000



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 12,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,93u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 350x130 cm

KAN51E41 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,932001,6600010,200BAN51200 =xPerfil de cantonada Webertherm ´´WEBER´´, d'alumini,
amb malla incorporada de fibra de vidre de 10 i 15 cm
d'amplada a cada costat del perfil, per a reforç de
cantells.

m

Subtotal... 16,93200 16,93200

COST DIRECTE 16,93200

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,93200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,79u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 95 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

KANA7196 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,790006,790001,000BANA7196 =xPerfil de tancament lateral Webertherm ´´WEBER´´,
d'alumini, de 80 mm d'amplada.

m

Subtotal... 6,79000 6,79000

COST DIRECTE 6,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,71u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 170 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

KANA71H6 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,7100028,710001,000BANA71H6 =xBastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

u

Subtotal... 28,71000 28,71000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 28,71000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,56u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 95x210 cm

KANV3383 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,556004,530005,200BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 23,55600 23,55600

COST DIRECTE 23,55600

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,55600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,92u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 110x210 cm

KANV3483 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

24,915004,530005,500BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 24,91500 24,91500

COST DIRECTE 24,91500

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,91500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,63u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 170x210 cm

KANV3683 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,633004,530006,100BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 27,63300 27,63300

COST DIRECTE 27,63300

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135Data: 09/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,63300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,09u Fulla batent per a porta interior, casa comercial
´´Soleco´´, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210
cm alçària, laminada amb canto de PVC, de cares
llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic lacat
ral al forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada.

KAQD2286 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,94540/R 17,480000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,57342/R 15,090000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 15,51882 15,51882
Materials:

77,1500077,150001,000BAQD2286 =xFulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

u

31,0300031,030001,000BAZGC160 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu superior

u

Subtotal... 108,18000 108,18000

0,387972,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,08679

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,08679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,93u Dos fulles batents per a porta interior, casa comercial
´´Soleco´´, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210
cm alçària cada una, laminada amb canto de PVC, de
cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic
lacat ral al forn mate i texturitzat, color taronja ,
col·locada.

KAQDDQ86 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,21200/R 17,480001,900A012A000 =xOficial 1a fusterh

1,26756/R 15,090000,084A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 34,47956 34,47956
Materials:

109,8000054,900002,000BAQDDP86 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, cares llises, estructura interior de
fusta i obertura de 40x40cm, de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

u

55,7900055,790001,000BAZGC370 =xFerramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

u

Subtotal... 165,59000 165,59000

0,861992,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,93155

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

200,93155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,40m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

KD14C531 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,55480/R 17,170000,440A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,29340/R 14,970000,220A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,84820 10,84820
Materials:

13,510009,650001,400BD14C530 =xTub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6
mm de gruix

m

0,840001,680000,500BD1ZC500 =xBrida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal
80 mm

u

5,0721015,370000,330BDW48730 =xAccessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm
i 0.6 mm de gruix

u

0,970000,970001,000BDY4E730 =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 80 mm i 0.6 mm de gruix

u

Subtotal... 20,39210 20,39210

0,162721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,40302

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,40302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,93m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 90 mm segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7F0000 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60950 16,60950
Maquinària:

7,75360/R 48,460000,160C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

0,93390/R 5,660000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 8,68750 8,68750
Materials:

11,0688516,680000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
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3,600003,600001,000BD7FR110 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de DN 90 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

3,4650010,500000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 18,38385 18,38385

0,249141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,92999

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,92999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,28m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 40 mm segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7F0001 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60950 16,60950
Maquinària:

7,75360/R 48,460000,160C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

0,93390/R 5,660000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 8,68750 8,68750
Materials:

11,0688516,680000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

4,950004,950001,000BD7FP360 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

m

3,4650010,500000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 19,73385 19,73385

0,249141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,27999

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,27999COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €45,28m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 50 mm segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7F0002 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60950 16,60950
Maquinària:

7,75360/R 48,460000,160C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

0,93390/R 5,660000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 8,68750 8,68750
Materials:

11,0688516,680000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

4,950004,950001,000BD7FP360 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

m

3,4650010,500000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 19,73385 19,73385

0,249141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,27999

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,27999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,28m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 63 mm segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7F0003 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60950 16,60950
Maquinària:

7,75360/R 48,460000,160C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

0,93390/R 5,660000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 8,68750 8,68750
Materials:
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11,0688516,680000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

4,950004,950001,000BD7FP360 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

m

3,4650010,500000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 19,73385 19,73385

0,249141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,27999

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,27999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,71m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 125 mm segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7F0005 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60950 16,60950
Maquinària:

7,75360/R 48,460000,160C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

0,93390/R 5,660000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 8,68750 8,68750
Materials:

11,0688516,680000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

7,380006,150001,200B89ZQDB0 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

l

3,4650010,500000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 22,16385 22,16385

0,249141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,70999

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,70999COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €46,27m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7FP362 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,15100/R 17,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,49100/R 14,970000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60950 16,60950
Maquinària:

7,75360/R 48,460000,160C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

0,93390/R 5,660000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 8,68750 8,68750
Materials:

11,0688516,680000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,940004,950001,200BD7FP360 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN
1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

m

3,4650010,500000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVCu

0,250000,250001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC u

Subtotal... 20,72385 20,72385

0,249141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,26999

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,26999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,97u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de
color blanc, preu superior, encastat al paviment

KJ12M91A Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58500/R 17,170000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

3,66000/R 14,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,24500 12,24500
Materials:

288,27000288,270001,000BJ12M91N =xPlat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de
color blanc, preu superior

u

0,1480070,475200,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 288,41800 288,41800
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0,306132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 300,96912

0,00%DESPESES INDIRECTES

300,96912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €466,27u Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900
mm, de color suau, preu superior, encastat al paviment

KJ12M9LB Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58500/R 17,170000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

3,66000/R 14,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,24500 12,24500
Materials:

453,57000453,570001,000BJ12M9LB =xPlat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900
mm, de color suau, preu superior

u

0,1480070,475200,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 453,71800 453,71800

0,306132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 466,26913

0,00%DESPESES INDIRECTES

466,26913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,87u Lavabo amb suport de peu de porcellana
esmaltadaref. N377000005 + ref. N377000004 de
NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu mitjà, col·locat sobre peu

KJ13B71QHDLW Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,32500/R 24,650000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,64250/R 21,140000,125A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,96750 14,96750
Materials:

0,3627514,510000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

56,1700056,170001,000BJ13B71QHDLW =xLavabo de porcellana sanitària esmaltada CITY, de
dimensions 570x465 mm, acabat blanc + Pedestal de
porcellana sanitària esmaltada CITY, de dimensions
680x80 mm, acabat blanc,ref. N377000005 + ref.
N377000004 de NOKEN

u

Subtotal... 56,53275 56,53275
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0,374192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,87444

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,87444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €373,76u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada
ref. N364766931 de la serie Line de NOKEN , senzill,
d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu superior,
col·locat amb suports murals

KJ13B915HDDU Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,32500/R 24,650000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,22800/R 21,140000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 16,55300 16,55300
Materials:

0,6529514,510000,045B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

356,14000356,140001,000BJ13B91XHDDU =xLavabo recolzat o suspès de porcellana sanitària
esmaltada LINE, de dimensions 1200x470 mm, acabat
blanc, ref. N364766931 de la serie Line de NOKEN

u

Subtotal... 356,79295 356,79295

0,413832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 373,75978

0,00%DESPESES INDIRECTES

373,75978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,21u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat
ref. 359093005 de la serie Urinaris de ROCA
SANITARIO , alimentació integrada, de color blanc i
preu mitjà, col·locat amb fixacions murals

KJ16B213D83Z Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39500/R 24,650000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,58550/R 21,140000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,98050 8,98050
Materials:

115,00000115,000001,000BJ16B213D83Z =xAparatos sanitarios especiales, URINETT, de color
Blanc, ref. 359093005 de la serie Urinaris de ROCA
SANITARIO

u

Subtotal... 115,00000 115,00000

0,224512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,20501

0,00%DESPESES INDIRECTES
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124,20501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,96u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un
taulell de cuina

KJ18LAAC Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,09250/R 24,650000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,36768/R 21,140000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,46018 13,46018
Materials:

0,5078514,510000,035B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

57,6600057,660001,000BJ18LAAC =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a
encastar

u

Subtotal... 58,16785 58,16785

0,336502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,96453

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,96453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,47u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

KJ18LHAC Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,09250/R 24,650000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,36768/R 21,140000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,46018 13,46018
Materials:

0,5078514,510000,035B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

90,1700090,170001,000BJ18LHAC =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 90,67785 90,67785

0,336502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,47453

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,47453COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €44,63u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb
instal·lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

KJ229136 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,86000/R 24,650000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,11400/R 21,140000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,97400 11,97400
Materials:

32,4800032,480001,000BJ229136 =xAixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

u

Subtotal... 32,48000 32,48000

0,179611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,63361

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,63361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,67u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

KJ2312CG Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,18500/R 24,650000,900A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,75650/R 21,140000,225A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 26,94150 26,94150
Materials:

147,32000147,320001,000BJ2312CG =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 147,32000 147,32000

0,404121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,66562

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,66562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,85u Fluxor per a inodor, ref. N199520701 de la serie
Complementos NK de NOKEN encastat, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega incorporats, preu
mitjà, amb entrada de 3/4´´

KJ24A433HJWQ Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,58000/R 24,650001,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

10,57000/R 21,140000,500A013J000 =xAjudant lampistah
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Subtotal... 40,15000 40,15000
Materials:

30,1000030,100001,000BJ24A433HJWQ =xFluxòmetre polsador d'encastar 3/4´´ per a inodor
mesures 25x108 mm, acabat crom, ref. N199520701
de la serie Complementos NK de NOKEN

u

Subtotal... 30,10000 30,10000

0,602251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,85225

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,85225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,02u Fluxor per a urinari d'accionament manual, encastat,
amb mecanisme d'accionament acer inoxidable, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

KJ26A137 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,04500/R 24,650001,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

10,57000/R 21,140000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 42,61500 42,61500
Materials:

65,8400065,840001,000BJ26A135 =xFluxor per a urinari d'accionament manual encastat,
per a encastar, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

u

52,9300052,930001,000BJ26E026 =xMecanisme d'accionament manual per a urinari,
acabat en acer inoxidable

u

Subtotal... 118,77000 118,77000

0,639231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,02423

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,02423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,02u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment,
de llautó daurat preu mitjà, amb broc giratori de fosa,
amb entrada de 1/2´´

KJ2882C1 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,09250/R 24,650000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,36768/R 21,140000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,46018 13,46018
Materials:

82,3600082,360001,000BJ2882C1 =xAixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
daurat, preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb
entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 82,36000 82,36000
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0,201901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,02208

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,02208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,38u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades,
amb entrada de 1/2´´

KJ2981C1 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39500/R 24,650000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,58550/R 21,140000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,98050 8,98050
Materials:

18,2600018,260001,000BJ2981C1 =xAixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades,
amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 18,26000 18,26000

0,134711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,37521

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,37521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,65u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC

KJ3227DG Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 24,650000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,22800/R 21,140000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 23,94800 23,94800
Materials:

3,340003,340001,000BJ3227DG =xDesguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 3,34000 3,34000

0,359221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,64722

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,64722COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,42u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

KJ3317P7 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,05700/R 21,140000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,98700 5,98700
Materials:

5,340005,340001,000BJ3317P7 =xDesguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

u

Subtotal... 5,34000 5,34000

0,089811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,41681

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,41681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,08u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

KJ3817F7 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,05700/R 21,140000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,98700 5,98700
Materials:

3,000003,000001,000BJ3817F7 =xDesguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

u

Subtotal... 3,00000 3,00000

0,089811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,07681

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,07681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,89u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de
nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

KJ46U001 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29250/R 17,170000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 4,29250 4,29250
Materials:
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86,5300086,530001,000BJ46U001 =xBarra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de

llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò

u

Subtotal... 86,53000 86,53000

0,064391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,88689

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,88689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €261,96u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert
de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

KJ46U003 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,17000/R 17,170001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 17,17000 17,17000
Materials:

244,53000244,530001,000BJ46U003 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

u

Subtotal... 244,53000 244,53000

0,257551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,95755

0,00%DESPESES INDIRECTES

261,95755COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00* Elemento no encontradoZE1EFF9B

 €0,00* Elemento no encontradoZE73FB10

 €0,00* Elemento no encontradoZE8F0440
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Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

1 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim (P - 100)

180,16 1,000 180,16

2 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim (P -
101)

54,05 1,000 54,05

3 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
(P - 99)

50,04 1,000 50,04

4 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
97)

5,17 910,480 4.707,18

5 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 98)

0,09 910,480 81,94

TOTAL Capítol 00.00 5.073,37

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 105)

10,06 53,570 538,91

2 E2111699 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a
8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

10,86 7,000 76,02

3 K2149C34 m2 Formació de forat en forjat unidireccional format per biguetes
pretensades de formigó, tauler ceràmic i capa de compressió de 3 cm,
de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 103)

37,24 31,550 1.174,92

4 K2RA7FD0 m3 Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la
demolició d'una coberta, 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, prèviament plastificades,
paletitzades i carregades sobre camió, considerant l'anada, descàrrega
i tornada. (P - 112)

95,20 6,000 571,20

5 K2151110 m2 Desmuntatge i retirada de plaques de fibrociment d'amiant i elements
de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja estructural, a
menys de 20 metres d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb
un pendent mitjà del 30 %. Per a una superfície mitjana entre 100 i
600 m2, precintat, etiquetatge i paletitzat de les plaques de mitjans i
equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre
camió. (P - 104)

28,88 600,020 17.328,58

EUR
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6 K2111699 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a
8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 102)

10,86 40,000 434,40

7 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície,
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 106)

16,61 10,000 166,10

8 K21K2011 PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'instal·lacions que inclou
l'arrencada i retirada de la instal·lació de distribució d'aigua, arrencada
puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica, arrencada de tubs i
d'instal·lació de gas, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 110)

2.613,46 1,000 2.613,46

9 K21J1011 PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de ventilació
forçada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.  (P - 109)

1.634,56 1,000 1.634,56

10 K21G2011 PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements de tancaments de
finestres, amb mitjans manual i càrrega manual sobre camió o
contenidor.  (P - 107)

1.031,85 1,000 1.031,85

11 K21G2012 PA Partida alçada en desmuntatge i retirada d'elements destinats a la
producció avícola, que inclou menjadors, abeuradors, amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 108)

1.517,43 1,000 1.517,43

TOTAL Capítol 00.01 27.087,43

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 02 EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 K222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,5 m de fondària,
en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora, per a
posterior reomplert de la rasa amb compactació de granota (P - 111)

9,45 30,713 290,24

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, per a posterior reomplert de la rasa amb
compactació de granota (P - 14)

8,14 7,235 58,89

3 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 13)

6,26 54,667 342,22

4 E2R35063 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 15)

1,55 71,067 110,15

TOTAL Capítol 00.02 801,50

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 03 ESTRUCTURA

1 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 17)

87,29 5,200 453,91

2 E4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 16)

1,35 190,440 257,09

3 K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 114)

40,22 28,891 1.162,00

EUR
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4 14LDE68B m2 Sostre unidireccional de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0.7 m, llum entre 2,5 i 5 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot (P - 4)

41,19 8,894 366,34

5 14H2F665 m2 Paret estructural de 25 cm de gruix amb bloc de morter d'argila
expandida R-4 N/mm2, massís llis de 500x200x250 mm, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:1:7, amb armadura prefabricada en gelosia
d'acer amb recobriment epoxi cada dos junts horitzontals i una quantia
d'11.5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B500S i 0.008 m3/m2 de
formigó d'argila expandida en traves i cantonades (P - 3)

58,81 125,832 7.400,18

6 4LZ11511 u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.4 m, amb llosa de
formigó estructural HA-25/B/10/I, de 20 cm de gruix, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades, col·locats cada 20 cm, subbase de
granulat amb grava de pedrera de 15 cm de gruix, barrera de
vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48 g/m2, paret
estructural de maó ceràmic calat de 290x140x100 mm, acabat vist. (P -
6)

1.292,88 1,000 1.292,88

TOTAL Capítol 00.03 10.932,40

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 04 COBERTA

1 A0000003 m2 Formació de sostre de coberta entre biguetes de formigó existents
amb encadellat ceràmic de 600x250x60 mm, gruix 6 cm, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la
norma UNE-EN 998-2 (P - 9)

12,53 639,740 8.015,94

2 E93A13D0 m2 Capa de compressió, per damunt del taulell ceràmic, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6 (P - 39)

6,29 639,740 4.023,96

3 A0000002 m2 Panell rígid de poliestirè extrusionat, XPS, aïllament tèrmic per
cobertes amb suport de formigó, gruix 80 mm, dimensió 1,25 m x 0,6
m, imputrescible i alta resistència a la compressió, paquet de 5
planxes, ref. 6951-30 de la sèrie XPS - Poliestirè extruit de ASFALTEX.
Adherida a la làmina d'impermeabilització amb adhesiu base de
poliuretà, col·locat en cordons de 20 mm de gruix. (P - 8)

11,04 639,740 7.062,73

4 A0000001 m2 Col·locació de làmina auto-adhesiva, de betum elastomèric,
LBA-44/GFP, negre TEXSELF de la casa comercial TEXSA (P - 7)

18,72 639,740 11.975,93

5 K52219MK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 115)

35,40 639,740 22.646,80

6 E5ZA2B52 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 (P - 18)

11,92 60,940 726,40

TOTAL Capítol 00.04 54.451,76

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 05 ESCALES

1 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter de ciment 1:8 (P - 44)

11,11 60,010 666,71

TOTAL Capítol 00.05 666,71

EUR
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Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 06 TANCAMENTS I DIVISORIES

Titol 3 01 DIVISORIES INTERIORS

1 K614D723L8SV m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm
ref. SUPERMAÓ 7 de la serie Supermaó de CERÀMICA BELIANES ,
LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb adhesiu cola en base escaiola  (P - 119)

11,89 67,938 807,78

2 K6152517L8SY m2 Envà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 500x500x70
mm ref. SUPERENVÀ 7 de la serie Superenvà de CERÀMICA
BELIANES , per a revestir, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter ciment 1:8 (P - 120)

10,98 559,329 6.141,43

3 K652725R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W (P - 122)

36,79 96,119 3.536,22

4 K652525R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.K/W (P - 121)

36,40 437,640 15.930,10

5 KANA7196 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 95 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 140)

6,79 38,000 258,02

6 KANA71H6 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 170 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 141)

28,71 1,000 28,71

7 K612E11N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, maó calat
fonoabsorbent, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x135x93 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu
inclusor aire/plastificant (P - 116)

34,25 204,586 7.007,07

8 E66AA200 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau
B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de
fixació (P - 22)

239,57 7,000 1.676,99

9 E66AA500 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color blau
B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de
fixació (P - 23)

301,18 1,000 301,18

10 E66AA000 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color
vermell C062 NCS: S 1080 Y90R, a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació (P - 21)

239,57 11,000 2.635,27

11 E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les
dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable
(P - 26)

273,04 8,000 2.184,32

EUR
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12 E66AB000 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 150 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color vermell C062 NCS: S 1080 Y90R, a les
dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable
(P - 24)

273,04 9,000 2.457,36

13 E66AB010 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205
cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de
gruix amb acabat de color blau B001 NCS: S 2065-R90B, a les dues
cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 25)

146,83 7,000 1.027,81

14 EY011222 PA Partida alçada en el ram de paleteria, en obertura de regata en paret
de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6 (P - 92)

2.614,13 1,000 2.614,13

TOTAL Titol 3 00.06.01 46.606,39

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 06 TANCAMENTS I DIVISORIES

Titol 3 02 TANCAMENTS EXTERIORS

1 E8K434DK m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt
1:2:10 (P - 37)

41,93 90,060 3.776,22

2 KANV3483 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 110x210 cm (P - 143)

24,92 1,000 24,92

3 KANV3383 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 95x210 cm (P - 142)

23,56 5,000 117,80

4 KANV3683 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 170x210 cm (P - 144)

27,63 4,000 110,52

5 KAN513B1 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x180 cm (P - 133)

8,96 10,000 89,60

6 KAN516B1 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x180 cm (P - 137)

11,95 13,000 155,35

7 KAN51531 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 140x120 cm (P - 135)

8,96 9,000 80,64

8 KAN51331 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 95x110 cm (P - 132)

6,97 8,000 55,76

9 KAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 105x110 cm (P - 134)

7,97 3,000 23,91

10 KAN51841 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 225x130 cm (P - 138)

12,45 2,000 24,90

11 KAN51E41 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 350x130 cm (P - 139)

16,93 3,000 50,79

12 KAN51231 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm (P - 131)

6,47 1,000 6,47

13 KAN51631 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x110 cm (P - 136)

9,96 7,000 69,72

14 K4475111 kg Col·locació de llindes en obertures de nous forats de pas amb acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P -
113)

1,41 1.290,461 1.819,55

15 K612B512K830 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10,
de 280x125x100 mm ref. G10 de la serie Gamma Convencional
d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma  UNE-EN 998-2 (P - 117)

27,87 58,050 1.617,85

EUR
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16 K614HN1M m2 Envà recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de
600x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M
2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P
- 118)

12,53 58,050 727,37

TOTAL Titol 3 00.06.02 8.751,37

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 06 TANCAMENTS I DIVISORIES

Titol 3 03 FALS SOSTRE

1 K8447220LNWQm2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P35883000 de la
serie PPM 13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 128)

29,19 157,650 4.601,80

2 K8443220LNW1 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P01303000PH de
la serie PPH 13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 127)

26,97 467,610 12.611,44

3 K8443220LNVZ m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus ignifuga, per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P10402714h de
la serie PLACOFLAN PPF 13 de PLACO , amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 126)

30,80 109,160 3.362,13

4 E844K142LNYP m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions
a tota la superfície, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref.
GYH45010600AC de la serie QUATTRO TIPO 50 de PLACO (P - 34)

37,74 329,700 12.442,88

TOTAL Titol 3 00.06.03 33.018,25

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 07 PAVIMENTS

1 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 42)

6,98 615,920 4.299,12

2 E9C1142A m2 Paviment de terratzo llis de gra petit model ´´CANTÀBRIC 4524´´, de
40x40 cm, preu alt, de la casa comercial PREFABRICATS PUJOL
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior
normal (P - 40)

23,42 404,580 9.475,26

3 E9V2A8RN m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i
estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres
buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:8 (P - 43)

61,56 60,010 3.694,22

4 E9362861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, abocat mitjançant bombeig
col·locada sobre panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN

19,27 507,860 9.786,46

EUR
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13163, mecanitzat lateral recte, de 80 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de
dilatació (P - 38)

5 1971B10A m2 Paviment flotant de terratzo de gra mitjà de 40x40x3,3 cm, model
CANTÀBRIC 4524, preu superior, del comercial PREFABRICATS
PUJOL, col·locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de
3 cm de morter 1:6 i aïllament amb Panell rígid de llana mineral,
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK) (P - 5)

50,32 422,120 21.241,08

6 E9DBA44B m2 Paviment de cuina anti-lliscant, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant ´´Indubeige R10´´, classe A3 (UNE-EN 14411), de forma
quadrada de 24,4x24,4x1, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 de la casa
comercial Rosa Gresl , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P -
41)

31,43 68,080 2.139,75

7 10000040 m2 Paviment amb rajola de gres porcelànic de 60x60x3,3 cm, model
antracita preu superior, del comercial BAUHAUS, col·locat a truc de
maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de morter 1:6 i
aïllament amb Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK) (P - 2)

52,97 99,190 5.254,09

8 K9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 129)

33,29 126,300 4.204,53

TOTAL Capítol 00.07 60.094,51

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 08 AÏLLAMENTS

1 10000020 m2 Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema Webertherm
Natura ´´WEBER´´, amb ETA - 15/0085, compost per: panell rígid
d'aglomerat de suro natural expandit, sense additius, Webertherm
Placa Corcho ´´WEBER´´, de color marró, de 80 mm d'espessor, fixat
al suport amb morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres,
Webertherm Base, ´´WEBER´´, color gris i fixacions mecàniques amb
espiga de polipropilè amb clau de plàstic reforçat amb fibra de vidre,
Webertherm Espiga H3 ´´WEBER´´; capa de regularització de morter
polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Webertherm Base,
´´WEBER´´, color blanc, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm 160 ´´WEBER´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla, 160
g/m² de massa superficial i 0,52 mm de gruix; capa d'acabat de morter
de calç imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSI W2, segons UNE-EN
998-1, per a ús en interiors o en exteriors, Webercal Flexible
´´WEBER´´, colors escollits, tonalitats de verds i marrons, en franges
horitzontals de 0,92 m d'altura, compost de calç aèria, resines
sintètiques, càrregues i pigments minerals i additius orgànics i
inorgànics. Inclús perfils d'arrencada ´´WEBER´´, d'alumini, perfils per
a formació de goterons Webertherm CF ´´WEBER´´, de PVC amb
malla, perfils de cantó ´´WEBER´´, d'alumini amb malla. (P - 1)

110,01 671,406 73.861,37

2 E7D21622 m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
superficials (P - 27)

15,21 269,264 4.095,51

3 K7C96811L3QN m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W,
amb imprimació ref. 2421456 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de
KNAUF INSULATION , col·locat sense adherir (P - 124)

32,76 622,150 20.381,63

4 K7C96511L3QL m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 1,25
m2.K/W, amb imprimació ref. 2421455 de la serie Tira ETICS FKL-C2

22,20 101,450 2.252,19

EUR
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(PLB) de KNAUF INSULATION , col·locat sense adherir (P - 123)

5 K7C96814L3QN m2 Aïllament amb lamel·la de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 i 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.04 W/m.K, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W,
amb imprimació ref. 2421456 de la serie Tira ETICS FKL-C2 (PLB) de
KNAUF INSULATION , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 125)

34,19 302,460 10.341,11

TOTAL Capítol 00.08 110.931,81

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 09 REVESTIMENTS

1 E81131B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 29)

14,14 56,848 803,83

2 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 30)

4,73 676,760 3.201,07

3 E8241345 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres, de 24,4x49,4x0,8cm, preu mitjà, color blanc Ref. 244G1 del
fabricant ROSA GRES de 8 a 9 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 31)

32,03 145,860 4.671,90

4 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 28)

13,06 413,465 5.399,85

5 E8261265K8TV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu alt, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 33)

26,46 27,258 721,25

6 E8251328000E m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada de 30x90 mm, model Blanco ref. 82222337,
preu mitjà, de 1 a 4 peces/m2 ref. 100008248 de la serie Revestiments
Artens col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la serie
Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888) (P - 32)

22,38 364,840 8.165,12

TOTAL Capítol 00.09 22.963,02

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 10 ELEMENTS D'ACABAT

Titol 3 01 MOBILIARI DE BANYS

1 EJ14B21QK4CL u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 344397000
de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 79)

77,31 23,000 1.778,13

2 KJ24A433HJWQu Fluxor per a inodor, ref. N199520701 de la serie Complementos NK de
NOKEN encastat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ (P - 163)

70,85 23,000 1.629,55

3 KJ13B71QHDL u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. N377000005 +
ref. N377000004 de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu (P - 156)

71,87 6,000 431,22

4 KJ13B915HDDUu Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref.
N364766931 de la serie Line de NOKEN , senzill, d'amplària >= 100
cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals (P -
157)

373,76 6,000 2.242,56

EUR
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5 KJ12M9LB u Plat de dutxa rectangular de resines, de 2000x900 mm, de color suau,
preu superior, encastat al paviment (P - 155)

466,27 1,000 466,27

6 KJ12M91A u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu
superior, encastat al paviment (P - 154)

300,97 2,000 601,94

7 KJ16B213D83Z u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat ref. 359093005 de
la serie Urinaris de ROCA SANITARIO , alimentació integrada, de
color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions murals (P - 158)

124,21 7,000 869,47

8 KJ229136 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ (P
- 161)

44,63 11,000 490,93

9 KJ2312CG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets (P -
162)

174,67 21,000 3.668,07

10 KJ26A137 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, encastat, amb mecanisme
d'accionament acer inoxidable, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P -
164)

162,02 7,000 1.134,14

11 KJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 171)

261,96 2,000 523,92

12 KJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 170)

90,89 1,000 90,89

13 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 83)

346,64 1,000 346,64

TOTAL Titol 3 00.10.01 14.273,73

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 10 ELEMENTS D'ACABAT

Titol 3 02 MOBILIARI DE CUINA

1 KJ18LHAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada
a un taulell de cuina (P - 160)

104,47 1,000 104,47

2 KJ18LAAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a
80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà,
encastada a un taulell de cuina (P - 159)

71,96 2,000 143,92

3 KJ2882C1 u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó daurat
preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´ (P - 165)

96,02 4,000 384,08

4 EQ9CC160 u Cuina a gas de 80x90x25 cm, amb 4 focs, amb una potència 28 kW,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada (P - 85)

2.862,73 2,000 5.725,46

5 EQ9CD210 u Campana central d'extracció de fums de 350x230x60 cm d'acer
inoxidable polit 1.4301 (AISI 304), amb col.lector central i tap de
drenatge amb plenum, amb tapes de regulació i sostre galvanitzat,
amb 14 filtres inoxidable i 6 pantalles escastrables inox de 36 W, amb
motor de 4 CV amb alimentació trifàsica i amb una cabal de 13.000
m3/h, amb 15 m de llargària com a màxim, de conducte rodó per al
sistema engatillat helicoïdal galva de 60 mm de diàmtere. Tot el
conjunt muntat sobre amortidors de goma. S'inclou la part proporcional
d'accessoris, instal.lada i connectada (P - 88)

1.379,49 2,000 2.758,98

6 EQ9CC161 u Base d'armari oberta de 80x90x60 cm, d'acer inoxidable 18/10 AISI
304. Muntada e instal.lada (P - 86)

769,10 5,000 3.845,50

7 EQ9CE280 u Renta-vaixelles, de 62x70x142 cm amb un rendiment de 1.170
plats/hora, de 10.200 W de potència amb alimentació trifàsica de 400
V, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). Instal.lat i connectat (P - 89)

1.679,32 2,000 3.358,64

EUR



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

PRESSUPOST Data: 09/04/22 Pàg.: 10

8 EQ9CM010 u Prestatgeria de peu per a rebost, de 280x50x180 cm, amb 4 prestatges
oberts de polietilè, d'estructura d'alumini anoditzat, muntada i
instal.lada (P - 90)

1.006,35 4,000 4.025,40

9 EQ9CM120 u Taula mural de preparacions de 160x70x85 cm, amb prestatge inferior
i plastró posterior de 10 cm en punt sanitari rodó, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), muntada i instal.lada (P - 91)

996,61 5,000 4.983,05

10 EQ9CC170 u Forn mixt directe electric serie simple, de 940x710 cm, amb capacitat
de 10 graelles amb una potència de 12 kW, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), generador de vapor, sonda de platí per detectar l'excés de
cal, sonda multisensor (P - 87)

6.893,74 1,000 6.893,74

TOTAL Titol 3 00.10.02 32.223,24

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 10 ELEMENTS D'ACABAT

Titol 3 03 MOBILIARI DE BUGADERIA

1 KJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 166)

27,38 1,000 27,38

2 EJ19D51B u Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de
capacitat útil de 35 a 50 l, color blanc, preu alt, col·locat amb suports
de peu (P - 80)

244,82 1,000 244,82

TOTAL Titol 3 00.10.03 272,20

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 10 ELEMENTS D'ACABAT

Titol 3 04 FUSTERIA I EBANISTERIA

1 EB14B9KD m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,
acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament, col·locat un passamà a una altura entre 0,90 i 1,10 m i
un segon passamà a una altura entre 0,65 i 0,75 cm, es prolongarà 30
cm en els extrems, almenys en un lateral de les escales (P - 59)

57,28 49,560 2.838,80

2 EASA92R7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, preu alt amb finestreta, col·locada (P - 58)

1.199,52 2,000 2.399,04

3 EASA91P7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum
de 90x210 cm, preu alt amb finestreta, col·locada (P - 57)

539,39 2,000 1.078,78

4 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 55)

307,72 6,600 2.030,95

5 KAQD2286 u Fulla batent per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 35 mm
de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, laminada amb canto de
PVC, de cares llises, color taronja i estructura de marc metàl·lic lacat
ral al forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada. (P - 145)

124,09 36,000 4.467,24

6 KAQDDQ86 u Dos fulles batents per a porta interior, casa comercial ´´Soleco´´, de 40
mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària cada una, laminada
amb canto de PVC, de cares llises, color taronja i estructura de marc
metàl·lic lacat ral al forn mate i texturitzat, color taronja , col·locada. (P
- 146)

200,93 1,000 200,93

7 KAJ1A8C4 u Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x180 cm,
profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla, disposa
d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN

210,85 9,000 1.897,65

EUR
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12210 (P - 130)

8 EAJ15D44 u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 180x180 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en
el marc, sense persiana.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210
(P - 52)

366,13 12,000 4.393,56

9 EAJ137C4 u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en
el marc, sense persiana.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
(P - 49)

269,75 10,000 2.697,50

10 EAJ129C4 u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit
d'obra aproximat de 95x160 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en
el marc, sense persiana.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

(P - 47)

306,53 1,000 306,53

11 EAJ15B44 u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit
d'obra aproximat de 140x140 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en
el marc, sense persiana.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

(P - 50)

316,72 2,000 633,44

12 EAJ15E44 u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit
d'obra aproximat de 210x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en
el marc, sense persiana.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

(P - 53)

345,91 2,000 691,82

13 EAJ1AGC4 u Fulla fixa de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 180x130
cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors en marc i 6 en fulla,
disposa d'un sistema de junta central en el marc, sense persiana.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

276,60 6,000 1.659,60

EUR
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(P - 54)

14 EAJ12AC4 u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit
d'obra aproximat de 145x120 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en
el marc, sense persiana.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

(P - 48)

306,53 6,000 1.839,18

15 EAJ15C84 u Finestra de PVC no plastificat,certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit
d'obra aproximat de 180x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres
interiors en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en
el marc, sense persiana.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

(P - 51)

326,90 8,000 2.615,20

16 EAJ117C4 u Finestra de PVC no plastificat, certificada Passive House, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 85x110 cm, profunditat de 82 mm, 7 càmeres interiors
en marc i 6 en fulla, disposa d'un sistema de junta central en el marc,
sense persiana.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

(P - 46)

166,97 2,000 333,94

17 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals
fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada (P
- 45)

218,60 2,000 437,20

18 EAQFC21B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x
210 cm, de cares llises, acabat superficial laminat de color taronja,
ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (P - 56)

213,54 3,000 640,62

TOTAL Titol 3 00.10.04 31.161,98

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 10 ELEMENTS D'ACABAT

Titol 3 05 PINTURA

EUR
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1 E898JAB0 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 - 35)

3,63 1.639,214 5.950,35

2 E898KAB0 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 - 36)

4,14 815,260 3.375,18

TOTAL Titol 3 00.10.05 9.325,53

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SANEJAMENT

1 KJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 167)

27,65 11,000 304,15

2 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 168)

11,42 22,000 251,24

3 KJ3817F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 169)

9,08 5,000 45,40

4 EJ3917D7 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P
- 82)

11,45 1,000 11,45

5 KD7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub (P - 153)

46,27 65,880 3.048,27

6 KD7F0000 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 90 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub (P - 148)

43,93 9,340 410,31

7 KD7F0001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 40 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub (P - 149)

45,28 7,640 345,94

8 KD7F0002 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 50 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub (P - 150)

45,28 7,050 319,22

9 KD7F0003 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 63 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub (P - 151)

45,28 10,440 472,72

10 KD7F0005 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub (P - 152)

47,71 30,510 1.455,63

11 ED351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 66)

106,23 2,000 212,46

12 E612T5CN m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
deixada vista, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu
inclusor aire/plastificant (P - 20)

26,45 18,004 476,21

13 ED7FBB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P -
70)

24,16 19,110 461,70

EUR
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14 ED7F0000 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, penjat al sostre (P - 67)

21,70 31,590 685,50

15 ED7F0001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, penjat al sostre (P - 68)

21,56 6,040 130,22

16 ED7F0002 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm, penjat al sostre (P - 69)

22,31 4,010 89,46

17 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 61)

15,58 9,300 144,89

18 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 60)

14,20 6,200 88,04

19 ED15G471 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 62)

10,61 8,800 93,37

20 ED15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 63)

13,58 13,200 179,26

21 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm
i sortida de 50 mm (P - 64)

15,30 6,000 91,80

22 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 65)

53,74 2,000 107,48

23 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 81)

9,19 7,000 64,33

TOTAL Titol 3 00.11.01 9.489,05

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 AIGÜES PLUVIALS

1 E5ZJ29DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.82 mm
de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials
i connectada al baixant (P - 19)

55,82 111,550 6.226,72

2 KD14C531 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada,
de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 147)

31,40 22,200 697,08

3 KD7FP362 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub (P - 153)

46,27 14,950 691,74

4 KD7F0000 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 90 mm segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub (P - 148)

43,93 24,660 1.083,31

5 HJ7127D1 u Dipòsit de polietilé XL, de dimensions 3,52 x 2,04 x 2,6 m, amb tapa
recolzada, de 10000 l de capacitat, pes de 420 kg amb el muntatge
incluït (P - 96)

3.829,31 2,000 7.658,62

TOTAL Titol 3 00.11.02 16.357,47

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EUR
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PRESSUPOST Data: 09/04/22 Pàg.: 15

1 EFB27452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 77)

6,11 43,450 265,48

2 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 76)

4,72 25,570 120,69

3 EFB25452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 75)

3,65 13,400 48,91

4 EFB24452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 74)

2,93 3,650 10,69

5 EFB23452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 15 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 72)

2,64 7,870 20,78

6 EFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 12 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 73)

2,32 40,240 93,36

TOTAL Titol 3 00.11.03 559,91

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 AIGUA CALENTA SANITÀRIA RETORN

1 EFB27452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 77)

6,11 220,250 1.345,73

TOTAL Titol 3 00.11.04 1.345,73

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 AIGUA FREDA

1 EFB29452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 78)

10,84 32,250 349,59

2 EFB27452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 77)

6,11 87,890 537,01

3 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 76)

4,72 24,490 115,59

EUR
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4 EFB23452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 15 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 72)

2,64 6,380 16,84

5 EFB24452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 74)

2,93 14,270 41,81

6 EFB25452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 75)

3,65 16,920 61,76

7 EFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 12 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 73)

2,32 14,430 33,48

TOTAL Titol 3 00.11.05 1.156,08

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 ASCENSOR

1 EL2612C1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat
1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat mitjana
de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 180º amb portes
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1
fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 203/2016 (P - 84)

20.879,82 1,000 20.879,82

TOTAL Titol 3 00.11.06 20.879,82

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 07 ELECTRIQUES

1 E00000001 PA Partida alçada en instal·lació de climatització sistema
aire-aire-multi-split amb caudal variable de refrigerant, per a gas R-410
A, alimentació monofàsica (230V/50 Hz), amb potencia frigorífica total
nominal de 2,22 Kw, potencia calorífica nominal de 2,5 Kw, nivell sonor
(velocitat baixa) 26 Dba, inclou retorn posterior del aire, filtre d'aire, kit
de muntatge, bomba i manguera de drenatge, control per cable amb
pantalla tàctil LCD. Compta amb distribució d'aire per conductes
rectangulars de xapa galvanitzada de 0,6 mm de gruix, i juntes
transversals baioneta, inclou embocadures, derivacions, accessoris de
muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada,
connectada i posta a punt per l'empresa instal·ladora per a comprovar
el eu correcte funcionament.  (P - 10)

80.000,00 1,000 80.000,00

TOTAL Titol 3 00.11.07 80.000,00

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

EUR
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Titol 3 08 CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ

1 E00000001 PA Partida alçada en instal·lació de climatització sistema
aire-aire-multi-split amb caudal variable de refrigerant, per a gas R-410
A, alimentació monofàsica (230V/50 Hz), amb potencia frigorífica total
nominal de 2,22 Kw, potencia calorífica nominal de 2,5 Kw, nivell sonor
(velocitat baixa) 26 Dba, inclou retorn posterior del aire, filtre d'aire, kit
de muntatge, bomba i manguera de drenatge, control per cable amb
pantalla tàctil LCD. Compta amb distribució d'aire per conductes
rectangulars de xapa galvanitzada de 0,6 mm de gruix, i juntes
transversals baioneta, inclou embocadures, derivacions, accessoris de
muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada,
connectada i posta a punt per l'empresa instal·ladora per a comprovar
el eu correcte funcionament.  (P - 10)

80.000,00 1,000 80.000,00

TOTAL Titol 3 00.11.08 80.000,00

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Titol 3 09 CALDERA

1 EE2B1150 u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament
amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma UNE-EN ISO
17225-2), rendiment (potència nominal) del 93.7%, cos de planxa
d'acer amb aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió màxima
de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de
la graella per vis sens fi simple posterior, graella basculant
autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, contenidor
de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat per
gravetat, amb ventilador d'aspiració de fums incorporat de velocitat
variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositiu de
seguretat per sistema antiretorn de flama, inclòs un protector tèrmic
per a caldera de biomassa amb una temperatura de consigna de 95°C,
format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre
bancada (P - 71)

12.279,44 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 00.11.09 0,00

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 12 JARDINERIA

1 FR71124J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P
- 95)

3,77 319,490 1.204,48

2 FR62236A u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 94)

119,37 22,000 2.626,14

3 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 93)

25,79 80,550 2.077,38

EUR
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PRESSUPOST Data: 09/04/22 Pàg.: 18

TOTAL Capítol 00.12 5.908,00

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 E000000002 u Inclou les partides d'instal·lacions provisionals, senyalització,
proteccions col·lectives, proteccions individuals i formació de seguretat
i salut. (P - 11)

7.656,06 1,000 7.656,06

TOTAL Capítol 00.13 7.656,06

EUR
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Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 00.06.01  DIVISORIES INTERIORS 46.606,39

Titol 3 00.06.02  TANCAMENTS EXTERIORS 8.751,37

Titol 3 00.06.03  FALS SOSTRE 33.018,25

Capítol 00.06  TANCAMENTS I DIVISORIES 88.376,01

Titol 3 00.10.01  MOBILIARI DE BANYS 14.273,73

Titol 3 00.10.02  MOBILIARI DE CUINA 32.223,24

Titol 3 00.10.03  MOBILIARI DE BUGADERIA 272,20

Titol 3 00.10.04  FUSTERIA I EBANISTERIA 31.161,98

Titol 3 00.10.05  PINTURA 9.325,53

Capítol 00.10  ELEMENTS D'ACABAT 87.256,68

Titol 3 00.11.01  SANEJAMENT 9.489,05

Titol 3 00.11.02  AIGÜES PLUVIALS 16.357,47

Titol 3 00.11.03  AIGUA CALENTA SANITÀRIA 559,91

Titol 3 00.11.04  AIGUA CALENTA SANITÀRIA RETORN 1.345,73

Titol 3 00.11.05  AIGUA FREDA 1.156,08

Titol 3 00.11.06  ASCENSOR 20.879,82

Titol 3 00.11.07  ELECTRIQUES 80.000,00

Titol 3 00.11.08  CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ 80.000,00

Titol 3 00.11.09  CALDERA 0,00

Capítol 00.11  INSTAL·LACIONS 209.788,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
385.420,75

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

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

Capítol 00.00  TREBALLS PREVIS 5.073,37

Capítol 00.01  ENDERROCS I DEMOLICIONS 27.087,43

Capítol 00.02  EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES 801,50

Capítol 00.03  ESTRUCTURA 10.932,40

Capítol 00.04  COBERTA 54.451,76

Capítol 00.05  ESCALES 666,71

Capítol 00.06  TANCAMENTS I DIVISORIES 88.376,01

Capítol 00.07  PAVIMENTS 60.094,51

Capítol 00.08  AÏLLAMENTS 110.931,81

Capítol 00.09  REVESTIMENTS 22.963,02

Capítol 00.10  ELEMENTS D'ACABAT 87.256,68

Capítol 00.11  INSTAL·LACIONS 209.788,06

Capítol 00.12  JARDINERIA 5.908,00

Capítol 00.13  SEGURETAT I SALUT 7.656,06

Obra 00  PRESSUPOST 691.987,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
691.987,32

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

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

Obra 00  PRESSUPOST 691.987,32

691.987,32

euros



Canvi d´ús d´una nau ramadera a una granja escola a Castellnou de Seana

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 691.987,32

DESPESES GENERALS.................................................................................................... 13,00

BENEFICI INDUSTRIAL..................................................................................................... 6,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 692.006,32

21 % IVA SOBRE 692.006,32............................................................................................. 145.321,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 837.327,65

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vuit-cents trenta-set mil tres-cents vint-i-set euros amb seixanta-cinc cèntims
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AN.10.1. CERTIFICAT ENERGÈTIC 



Fecha 05/02/2022
Ref. Catastral 25080A009000230000BS Página 1 de 6

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

Nombre del edificio GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA
Dirección C/ camí de Vila-sana
Municipio Castellnou de Seana Código Postal 25265
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 1970
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 25080A009000230000BS

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 Aleix Prats Bosch NIF(NIE) -
Razón social Estudiant d'arquitectura tècnica, UDL NIF -
Domicilio C/ camí de Vila-sana, SN
Municipio Castellnou de Seana Código Postal 25265
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: aleixprats@hotmail.es Teléfono 618698692
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte tècnic
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

 138.3 DD93.2-143.3

E143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

A< 8.4

B8.4-13.6

C13.6-21.1

 23.8 DD21.1-32.4

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: 05/02/2022

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] 613.6

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta a dos aigües Cubierta 348.82 0.30 Conocidas
Terra Suelo 607.11 0.26 Estimadas
Façana orientació sud-est (planta
baixa) Fachada 76.36 0.32 Conocidas

Façana orientació sud-est (planta
primera) Fachada 72.63 0.19 Conocidas

Façana orientació nord-oest (planta
baixa) Fachada 70.55 0.32 Conocidas

Façana orientació nord-oest (planta
primera) Fachada 66.55 0.19 Conocidas

Muro de fachada (sud-oest) Fachada 66.57 0.22 Conocidas
Mitjanera Fachada 66.57 0.00 Conocidas
Pladur (planta primera) Partición Interior 151.976 1.82 Estimadas
Bloc cèramic (planta primera) Partición Interior 57.86 0.16 Estimadas
Pladur (planta baixa) Partición Interior 92.2 1.82 Estimadas
Bloc cèramic (planta baixa) Partición Interior 82.32 0.16 Estimadas
Fals sostre (planta primera) Partición Interior 320.0 1.36 Por defecto
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres (nord-oest) Hueco 22.24 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres (nord-oest) Hueco 26.24 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres (sud-est) Hueco 16.43 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres ( sud-est) Hueco 20.16 0.62 0.48 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 159.8 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 157.5 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 2255.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 61.8
Biomasa
densificada
(pelets)

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

 23.8 DD21.1-32.4

E32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] D

19.52 2.11

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.21 -

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 21.73 13333.51
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.11 1295.83

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

 138.3 DD93.2-143.3

E143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] D

115.21 9.97

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

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

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
13.07 -

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

 94.2 EE81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 10.5 CC8.9-13.9

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

MILLORA D'INSTAL·LACIÓ

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

 27.0 AA< 37.1

B37.1-60.1

C60.1-93.2

D93.2-143.3

E143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

 6.4 AA< 8.4

B8.4-13.6

C13.6-21.1

D21.1-32.4

E32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 11.7

B11.7-27.0

C27.0-48.7

D48.7-81.6

 94.2 EE81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 10.5 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 117.78 -99.8% 6.69 0.0% 117.33 0.0% - -% 241.79 -32.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
4.00 A 96.5% 13.07 C 0.0% 9.97 D 0.0% - - -% 27.04 A 80.4%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.12 A 89.1% 2.21 C 0.0% 2.11 D 0.0% - - -% 6.45 A 73.0%

Demanda [kWh/m² año] 94.22 E 0.0% 10.53 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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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 05/02/2022

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 GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA
Dirección C/ camí de Vila-sana
Municipio Castellnou de Seana Código Postal 25265
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 1970
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 25080A009000230000BS

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 Aleix Prats Bosch NIF(NIE) -
Razón social Estudiant d'arquitectura tècnica, UDL NIF -
Domicilio C/ camí de Vila-sana, SN
Municipio Castellnou de Seana Código Postal 25265
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: aleixprats@hotmail.es Teléfono 618698692
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte tècnic
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

 286.9 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

 60.2 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: 05/02/2022

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] 265.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta a dos aigües Cubierta 264.68 0.31 Conocidas
Terra Suelo 240.4 0.40 Estimadas
Façana orientació sud-oest (planta
baixa) Fachada 40.58 0.37 Conocidas

Façana orientació sud-oest (planta
primera) Fachada 40.09 0.19 Conocidas

Façana orientació nord-est (planta
baixa) Fachada 67.08 0.38 Conocidas

Façana orientació nord-est (planta
primera) Fachada 65.1 0.21 Conocidas

Façana orientació (sud-est) Fachada 54.62 0.22 Conocidas
Mitjanera Fachada 66.57 1.69 Estimadas
Pladur (planta primera) Partición Interior 151.03 1.82 Estimadas
Bloc cèramic (planta primera) Partición Interior 36.135 0.16 Estimadas
Pladur (planta baixa) Partición Interior 110.2 1.82 Estimadas
Bloc cèramic (planta baixa) Partición Interior 72.15 0.16 Estimadas
Fals sostre (planta primera) Partición Interior 110.25 1.36 Por defecto
Façana orientació (nord-oest) Fachada 50.33 0.22 Conocidas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres (nord-est) Hueco 8.65 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres (nord-est) Hueco 10.63 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres (sud-oest) Hueco 6.48 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres ( sud-oest) Hueco 6.8 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres (sud-est) Hueco 5.64 0.62 0.48 Conocido Conocido
Finestres (nord-oest) Hueco 9.93 0.62 0.48 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 2 72.5 Gas Natural Estimado
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) 2255.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 77.2
Biomasa
densificada
(pelets)

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

 60.2 EE32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

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

54.27 3.91

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.06 -

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 2.06 546.29
Emisiones CO2 por otros combustibles 58.18 15418.53

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

 286.9 EE143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] E

256.27 18.49

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

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

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
12.17 -

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

E81.6-144.1

 156.1 FF144.1-157.1

G≥ 157.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 12.5 CC8.9-13.9

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

MILLORA DE INSTAL·LACIONS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

A< 37.1

 37.3 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

 9.5 BB8.4-13.6

C13.6-21.1

D21.1-32.4

E32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 11.7

B11.7-27.0

C27.0-48.7

D48.7-81.6

E81.6-144.1

 156.1 FF144.1-157.1

G≥ 157.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 12.5 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 195.16 9.4% 6.23 0.0% 217.47 0.0% - -% 418.86 4.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
6.64 A 97.4% 12.17 C 0.0% 18.49 E 0.0% - - -% 37.29 B 87.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 3.51 A 93.5% 2.06 B 0.0% 3.91 E 0.0% - - -% 9.49 B 84.2%

Demanda [kWh/m² año] 156.1
3 F 0.0% 12.46 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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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 05/02/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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AN.10.2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 

2.1. Objecte de l’estudi  de seguretat i salut laboral     

  

El present estudi de Seguretat i Salut en el Treball, es realitza per tal de donar 

compliment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, 

de 25 d’octubre de 1997) i estableix, durant el període de construcció que s’especifica, 

les previsions pel que fa a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així 

com el derivats dels treballs d'arranjament, conservació, esbarjo i manteniment, i les 

instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà de referència obligada el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà de presentar abans 

de l'inici de l'obra, a l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat.   

  

Propietat 

La parcel·la es propietat de Aleix Prats Bosch, amb DNI 48XXXXXXX, amb domicili al 

C/XXXXX, 25265 Castellnou de Seana (Lleida).       

Autor de l’estudi 

L'estudi de seguretat i salut ha estat redactat per l’Aleix Prats Bosch, Arquitecte Tècnic, 

amb domicili professional al C/Sant Jaume II, 69, 25001, Lleida.  

 Autor del projecte 

L’autor del projecte és l’Aleix Prats Bosch, Arquitecte Tècnic, amb domicili professional 

al C/Sant Jaume II, 69, 25001, Lleida.  

 

2.2. Memòria informativa     

 

Emplaçament 

El solar es troba situat al camí de Vila-sana, SN, de Castellnou de Seana (Lleida).  

Ús i tipus de l'edificació 

Les obres consisteixen en la reforma i canvi d’ús d’una nau ramadera a una granja escola, 

d’un edifici aïllat de planta baixa més planta primera.  

Pressupost global d’execució 

El pressupost d'execució material del Projecte executiu és de sis-cents noranta-un mil 
nou-cents vuitanta-set amb trenta-dues centèsimes (691987,32€). 
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El pressupost d'execució material del present Estudi de Seguretat i Salut és de set mil sis 

cents cinquanta sis euros (7.656,00 €). 

Termini d’execució de les obres 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 8 mesos.     

  

Número aproximat de treballadors 

El número de treballadors simultanis s’estima que serà d’uns 10 operaris. 
 
Morfologia i condicionants del solar 

 Accés al solar          

L’accés al solar es farà a través de la carretera direcció a Vila-sana, SN, de 

Castellnou de Seana, on s’habilitarà una zona de càrrega i descàrrega de 

materials en cas que sigui necessari. En aquestes zones es disposarà una tanca 

de protecció del solar, amb una porta per a l’accés de personal i una per a 

vehicles, degudament senyalitzades, de manera que tinguem canalitzat el 

transit rodat i de vianants.  

En plànol d’implantació d’obra, es detalla la situació de les casetes d’obra. 
 

 Edificis col·lindants 

Els edificis col·lindants no es veuran afectats ja que l’edificació es aïllada i no serà 

necessari el muntatge d’una grua donades les dimensions i morfologia de l’obra.

  

 Instal·lacions aèries i subterrànies 

Es realitzaran les pertinents consultes als organismes oficials i a les companyies 

de serveis públics per constatar l’existència de línies d’energia elèctrica, així com 

de conductes d’aigua potable. Els treballs s’executaran manualment i amb la 

xarxa descarregada en cas d’haver d’interferir o desviar la instal·lació soterrada, 

així com amb les distàncies necessàries en el cas d’instal·lacions aèries.                

                                            

 Subministrat d’energia elèctrica 

Prèvia consulta amb la companyia elèctrica i amb el permís adequat, s’agafarà 

de la xarxa l’escomesa general de l’obra, realitzant la companyia les instal·lacions 

des de les quals es procedirà a muntar la instal·lació interna de l’obra.  

   

 Subministrat d’aigua potable 

Es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora 

d’aigua per la connexió a la canalització més pròxima, amb la col·locació del 

comptador de subministrament. 
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2.3. DESCRIPCIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA 

2.3.1    Moviment de terres 

Es farà la neteja i esbrocada del terreny, fent l'excavació amb la senyalització 

corresponent, a base de maquinària tipus excavadora i retroexcavadora. El trasllat del 

producte de l'excavació es farà amb vehicles de rodes pneumàtiques de diferent 

cubicatge. Es preveurà en tot moment la senyalització de la maquinària que treballa, 

preveient les corresponents mesures de seguretat. 

 
2.3.2 Estructures 

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus 

d’elements que la componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

 Verticals: pilars o murs de càrrega. 

 Horitzontals: forjats. 

 Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i 

les jàsseres corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent 

forjat. 

A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza 

planta per planta.  

A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

 - Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent 

a la seva accessibilitat i seguretat. 

 - Respecte al transport vertical, es farà amb un camió grua, amb capacitat 

d’elevació apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de 

programar l’avenç de l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i 

organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec del material a utilitzar per a la 

realització de l’estructura.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales 

adossades, estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció 

Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com una previsió d’espais per poder 

moure adequadament la maquinària. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les 

tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 
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les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals de l’obra 

(aigua i electricitat). 

2.3.3 Estructures de formigó armat in situ 

Construcció del forjat: 

- Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 
- Col·locació de puntals, sotaponts. 
- Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  
- Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres 

components. 
- Abocada del formigó i el seu preceptiu vibrat. 
- Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar 

convenientment.  
- Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte 

d’execució, s’aniran palatinant. 
 

Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà 

següent: 

 encofradors. 

 ferrallistes. 

 operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

 conductors de formigonera. 

 operaris per al bombeig del formigó. 

 operadors de grua. 
 

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització de l’estructura : 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de 
petita cilindrada pel transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, 
bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars com ara: 
puntals, sotaponts, taulers, etc. 

 Eines manuals. 

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lació d’higiene i benestar. 
 
 

2.3.4 Estructura 

Serà de formigó, a base de pilars i jàsseres de formigó armat que rebran els elements 

resistents del sostre unidireccional realitzat in situ i revoltons de formigó amb la 

corresponent xapa de compressió. 
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El formigonat del sostre es farà amb l'ajut d'un camió bomba mentre que el transport 

de les armadures i es farà amb un camió grua. L’accés a la planta primera es farà 

mitjançant una escala de mà, correctament fixada en la seva part inferior i la superior. 

L’accés a la planta coberta es farà mitjançant una escala de mà, correctament fixada en 

la seva part inferior i la superior. 

 

2.3.5 Tancaments exteriors 

Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una 

previsió d'elements auxiliars, com bastides, plataformes elevadores, etc. 

En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les 

proteccions col·lectives al lloc on s'estigui construint.  

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que 

estigui instal·lat el muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades 

a l'estructura de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells 

elevadors.  

A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas 

i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica 

mitjana de 100 lux. 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques 

perimetrals de limitació del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les 

instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i 

electricitat). 

 

2.3.6 Fàbrica de maó  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop neta la 

planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a 

diferent nivell. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases : 

- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles. 
- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el 

tancament es realitza des de l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè 
estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular modular; 
perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb seguretat 
s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

444 
 

respectives plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb 
els palets corresponents, s'elevarà a través del camió grua o a través del 
muntacàrregues auxiliat pels toros a la corresponent planta. Pel transport del 
material paletitzat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el carretó 
elevador. 

-  Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar 
l'equip humà següent : 

 operadors de camió grua. 
 manobres. 
 operadors de carretó elevador. 
 També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que 

facin falta per dur a terme la realització de la façana. 

 Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc 
”dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, serra de trepar, 
carretó elevador, toro, etc.  

 Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, 
forquilla portapalets, eslingues, proteccions col·lectives , individuals, 
etc. 

 Eines manuals. 
 Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel 

subministrament d’aigua a cadascuna de les plantes. 
 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de 

l'edifici connectada a la presa provisional general. 
 
 

2.3.7 Tancaments exteriors 

El tipus de tancament que s'utilitzarà serà d’una fulla de gero ceràmic per la cara interior, 

i pel costat exterior es col·locarà aïllament tèrmic per a l’exterior (SATE).  

La provisió de material es realitzarà entre els elements resistents estructurals i a una 

distància superior a 1,5 m de l'extrem del forjat. 

 

Opció bastides de peu 

L'aixecament de les parets es farà mitjançant la utilització de bastides de peu, d'acord 

amb les especificacions del plec de condicions, tan amb protecció col·lectiva com 

individual ( cinturons, casc, etc.). 

Durant aquesta fase, s’aniran desmuntant les tanques de protecció existents un cop és 
disposi de la bastida exterior que impedeixi la caiguda a diferent nivell. 

Durant aquesta fase, s’aniran desmuntant les tanques de protecció existents un cop el 

propi tancament esdevingui una protecció efectiva per a evitar caigudes des de l’edifici.  
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Aquesta bastida no podrà enretirar-se fins que no s’hagi restablert una protecció al 

forjat. 

 

2.3.8  Cobertes 

S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, 

amb aquesta finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació. 

Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot 

instal·lar en el forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les 

elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de 

manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la 

capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 

En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en 

el lloc on s’estigui realitzant aquesta.  

S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les 

cerques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 

les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i 

electricitat). 

 

2.3.9 Tancaments interiors 

Un cop realitzat els recrescuts, es realitzarà el replanteig de la distribució dels envans a 

la planta corresponent. 

Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on 

es necessitaran per a la confecció d’aquests tancaments.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 

escales de mà., etc. 

Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions 

col·lectives ja instal·lades. 

El repartiment de material per l’interior de l’obra es farà mitjançant traspalets, mentre 

que s’aproparan de la zona d’acopi amb el toro o el propi camió grua. 

S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 

que han de tenir una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 

S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes 

sobre el forjat. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a 
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l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals 

d’obra (aigua i electricitat). 

 

2.3.10 Tancaments interiors  

La construcció dels envans, es realitza en les següents fases: 

 Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
 Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 
 Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà 

de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de 

material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, si encara 

s’està construint l’estructura, i en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, 

auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del 

camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 operadors de grua. 
 paletes. 
 operaris de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització dels envans: 

 Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita 
cilindrada per a transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 

 Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals. 
 Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de 

subministrar aigua a cada planta. 
 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, 

connectada a la presa provisional general: de la presa general sortirà un cable 
que alimentarà cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el muntant, que 
alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres 
d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per 
tal de protegir de contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. 
Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de 
llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.3.11 Acabats 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a 

l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals 

d’obra (aigua i electricitat). 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

 per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
 per a les altres feines interiors: bastides de cavallets, escales de mà, bastides 

tubulars modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes 
elevades hidràulicament, etc. 

 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita 

capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  

Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del 

desmuntatge de la grua. 

Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 

100 lux. 

 

2.3.12  Revestiments exteriors 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

 Revestits o xapats: 
 col·locació d’ancoratge. 
 muntatge de plaques. 

 Arrebossats:  
 tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
 Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
 es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
 passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que 

s’adormi. 

 Pintures: 
 la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
 s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
 es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

 Adreçat:  
 s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà 

s’ha adormit. 
 es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
 s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
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 passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que 
s’adormi.  

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà 

de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de 

material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: muntacàrregues, 

gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel 

transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, 

es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 
 operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons 

el cas. 
 operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització dels revestiments: 

 maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, 
etc. 

 estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, 
escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
 presa provisional d’aigua. 
 instal·lació elèctrica provisional. 
 instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.3.13 Revestiments interiors 

Tipus de revestiments interiors: 

 aplacats o xapats. 
 arrebossats. 
 pintures. 
 Enrajolats de parets:  

- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

 referits i lliscats.  
 tèxtils.  
 flexibles.  

 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà 

de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de 
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material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: 

muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva 

planta. El transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells 

elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip 

humà: 

 operadors de grua. 
 operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
 operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització dels revestiments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, 
etc.  

 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d‘higiene i benestar. 

 
 

2.3.14 Paviments 

 tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, 
de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, 
de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 
 

 tipus de revestiments flexibles:  
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o 
heterogeni adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; 
de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni 
o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o 
rebudes amb ciment. 
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- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material 

s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, 

gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 

transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es 

realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 
 enrajoladors i d’altres. 
 operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització dels paviments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc 
“dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, 
etc.  

 Estris. 
 Eines manuals. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.3.15 Recobriments de sostres 

Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment 

dels sostres, distingint els diferents tipus: 

 Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, 

aquesta plataforma haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la 

superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per donar facilitat al 

treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de 

col·locació de guixos i pintures. 

 Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la 

col·locació de les guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà 

la col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 
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- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant 
penjadors, a interiors d’edifici. 

- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos 
mitjançant entramats metàl·lics, a interiors d’edificis. 
 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà 

de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de 

material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: muntacàrregues, 

gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel 

transport del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors 

es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la 

realització dels revestiments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, 
etc.  

- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 

2.3.16 Ram de fuster 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar 

l’aplom dels paraments i l’escairat de brancals i llindes. 

Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base 

encastats o ancorats. 

Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de 

base o directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents 

a les finestres o portes. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material 
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s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, 

a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.  

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 

 

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la 

realització de la fusteria: 

- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, 

etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, 

esmoladora, serra circular manual, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2.3.17 Acabats 

S'utilitzaran per fer el revestiments interiors, bastides de cavallets una alçada màxima 

de 1,5 m., amb una plataforma de 3 taulons ajuntats, nets de qualsevol clau, ni 

d'obstacle per tal de que no es puguin produir caigudes.  

 

2.3.18 Instal·lacions 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 

escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica 

mitjà de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a 

l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals 

d’obra (aigua i electricitat). 

 

2.3.19 Instal·lació elèctrica i àudio-visuals 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència 

industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació 
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d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada 

punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: 

electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les 

seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de 

connexió i reparació. 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 

s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 

tancat(cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el 

següent equip humà: 

 electricistes. 
 ajudes de maçoneria. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 

la realització de la instal·lació: 

 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, 
etc. 

 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 
perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 

2.3.20  Instal·lacions per a fluids (aigua i gas) 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

 les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, 
sanejament i gas. 

 les que són totalment independents: calefacció. 
 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 

s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat 

(cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar 

l’equip humà següent: 

 lampistes. 
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 paletes. 
 operari que realitza les regates. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 

la realització de la instal·lació: 

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, 
escala de tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 
perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), 
màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d’aigua. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 

2.3.21  Instal·lacions d’aire condicionat 

Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire: 

- sistemes de tot aire. 
- sistemes d’aigua-aire. 
- sistemes d’aigua i expansió directa. 

 
Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire 

(ventiladors, aparells de condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o 

calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc) 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 

s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat 

(cables, tubs, maquinària, etc.).  

Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip 

humà següent: 

 instal·ladors d’aire condicionat 

 paletes. 
 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 

la realització de la instal·lació: 

 Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions 
col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 
perforadora portàtil, esmoladora angular, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 
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 Instal·lació provisional d’aigua. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

2.3.22 Instal·lació d’antenes i parallamps 

Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la 

connexió fins els diferents centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que 

ofereix el cable a la conducció del senyal des de l’antena fins als sistemes d’amplificació. 

La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior 

a 43 metres, i a aquells edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives 

o fàcilment inflamables i a tots aquells edificis que, a causa de la seva situació (per 

exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de descàrrega elèctrica. 

 

Els parallamps poden ser de dos tipus: 

- Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al 
cap de captació , la base de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. 
Quan diversos parallamps estiguin units a distàncies inferiors a 20 metres, el 
cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per a edificis amb 
predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta. 
 

- Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, 
dissenyada de mode que cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un 
cable conductor. Protegeix el volum cobert per la malla. El perímetre de la malla 
es col·locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt del conductor 
engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes. És 
adequat per a edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva 
alçada. 
 

A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 

s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat. 

Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip 

humà següent: 

 instal·ladors 
 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització de la instal·lació: 

 Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, 
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, 
etc. 
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 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.3.23 Instal·lacions  

Fontaneria 

Es farà tota la instal·lació mitjançant tubs segons es detalla en la memòria descriptiva 

del projecte. 

Electricitat 

Els circuits es canalitzaran amb tub collat, i els endolls estaran protegits amb la presa de 

terra corresponent. 

Per realitzar els treballs d'aquesta fase s'utilitzaran escales de tisora. Per la fixació de 

puntes, cargols i claus s'utilitzarà la pistola clavadora.  

El subministrament de l'energia als operaris, el conducte elèctric estarà protegit del pas 
de maquinària i persones en previsió de no produir a la coberta aïllant dels cables 
qualsevol trencada o desgast. Preferentment es faran amb instal·lacions aèries, bo i 
respectant les distàncies mínimes per a la circulació de maquinària dins l’obra. 

Està prohibida la utilització directa de les terminals dels cables com a endolls, utilitzant-

se aparells correctament aïllants. 

Les preses de corrent, connexions, etc., per a màquines estaran protegides de cops i 

xafades. 

Es vigilarà que les persones alienes a l’obra que s'està executant puguin rebre corrent 

de les instal·lacions elèctriques amb les que s'està operant. Per això, s'avisarà d'aquesta 

circumstància a la persona encarregada de l'obra o instal·lació, col·locant un cartell de 

senyalització i avís a l'entrada de la mateixa. Durant l’execució de l’obra, es disposarà 

d’una instal·lació provisional d’obra en cada zona de treball amb les proteccions 

pertinents segons el RBT. 

 

Altres instal·lacions 

Aquestes són les de ventilació, TV, FM, preinstal·lació telèfons, parallamps i protecció 

contra incendis segons la memòria del projecte original. 

sostre s’hi faran els forats necessaris (mitjançant plantilles), per al replanteig a plomada 

de guies i accessoris. Posteriorment s’anclaran les guies a la paret del sostre de 

l’ascensor i un cop fet el primer tram, es col·locarà el xassís definitiu i la plataforma de 

treball, protegida amb un fre paracaigudes. A la plataforma s’hi col·locarà també una 

barana de 90cms, amb barra intermitjà i entornpeu de 20cms. També s’hi instal·larà un 

sostre de xapa ondulada, per a evitar l’impacte de materials o eines, procedents d’altres 

nivells per sobre dels operaris. La plataforma lliscarà mitjançant un cable subjecte amb 
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un ganxo al sostre de la sala de màquines, que durà passador de seguretat i tricola 

d’accionament manual.  

Un cop la plataforma disposi de fre manual en cunya, que impedeixi el seu moviment si 

no és accionada manualment per un dels operaris, es col·locaran les guies des del 

soterrani fins a l’última planta amb els seus respectius anclatges. En el sentit oposat, és 

a dir de baix a dalt s’aniran col·locant totes les portes a excepció de la de la planta 

soterrani que s’utilitzarà per a la futura introducció de la cabina. 

Mitjançant la plataforma s’instal·laran els mecanismes de maniobra de l’ascensor. 

Seguidament es baixarà la plataforma fins al soterrani per a desmuntar les baranes i el 

sostre i col·locar la cabina i la porta que faltava a la planta, així com el contrapes. 

 

2.4  Instal·lacions provisionals d’obra 

 

Els vestuaris i els serveis s’ubicaran a la zona ajardinada del solar. El seu emplaçament 

està detallat al plànol d’emplaçament general. 

En funció del nombre d’operaris que pugin coincidir a l’obra, determinarem la superfície 
i els elements necessaris per a aquestes instal·lacions. En el nostre cas la major presència 
de personal simultani s’aconsegueix amb 10 treballadors. 

Servei-bany: 

 1 WC  

 1 Dutxa 

 1 Lavabo 

 1 Espill de 40 per 50 cm  

 1 Acumulador d’aigua calenta. 

 Elements auxiliars necessaris: tovalloles, sabó, aigua calenta a les dutxes  

Vestuari: 

 10 Taquilles 

 Bancs i cadires, penja-robes 

 

2.5 Formació i medicina preventiva 

 S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de 
l’obra. 

 Tota persona que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, el qual serà repetit en el període d’un any. 
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Pla de primers auxilis 

Es procedirà seguint la instrucció o procediment prefixat. 

Els socorristes de l’obra son els designats a aquests efectes. 

Per als Serveis Assistencials s’actuarà de la següent manera: 

 L’assistència elemental per a les petites lesions sofertes pel personal de l’obra, 
es realitzarà amb la farmaciola instal·lada a peu d’obra i facilitada per la 
Mútua Patronal d’Accidents de Treball a la que es trobi adscrita l’obra. 

 La Farmaciola de Primers Auxilis s’equiparà regularment i disposarà de: 

 Alcohol, aigua oxigenada, gases, benes de diferents tamanys, esparadrap de 
diferents tamanys, tiretes, mercurocrom, pomada antisèptica, liniment, bena 
elàstica, analgèsics, bicarbonat, pomada contra picadures d’insectes, pomada 
per  cremades, estisores i pinces. 

 Per a la intervenció facultativa davant d’un sinistre amb lesions personals, es 
recorrerà als següents Centres Assistencials: 

 
 

 AMBULANCIES:  061 

 
 CAP:    CAP de Mollerussa 

Carretera de Miralcamp 

25230 Mollerussa, Lleida     

    Telèfon:   973 711164 

 

 Els sinistres amb danys personals greus es remetran directament a la 
Residència de la Seguretat Social: 

 
  HOSPITAL:   ARNAU DE VILANOVA 

    C/ Rovira Roure, 80 

    LLEIDA 

     Telèfon:   973248100 
 

 Amb independència de la prestació d’assistència en els centres que s’han indicat, i en 
funció de la proximitat a d’altres centres no concertats en el moment de produir-se  
un accident, ha d’haver-hi la disposició absoluta per a acudir a qualsevol altre centre 
que garantitzi una atenció ràpida i correcta al possible accidentat. 
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2.6 Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es consideraran els següents mitjans de seguretat per cobrir el risc de les persones 

alienes a l’obra, i que transiten per les immediacions de la mateixa: 

 Muntatge d’una tanca de 2 metres d’alçada, incloent les portes d’accés de persones 
i vehicles, formada per elements prefabricats separant la zona de l’obra, de la zona 
de trànsit exterior 

 Si fos necessari ocupar part de la vorera per replegar el material de l’obra, i mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà  trànsit de vianants i vehicles amb les 
proteccions a base de tanques metàl·liques de separació d’àrees de càrrega i 
descàrrega 

 S’instal.laran les respectives senyals d’avís de situació de perill i preferència de pas 
de circulació dels vehicles 

 
2.7 Senyalització 

En l'obra s'utilitzaran les senyalitzacions homologades d'obligatorietat, informació i 

prohibició. Així doncs, en un lloc de fàcil visió (en un parament de l'oficina d'obra, per 

exemple), es disposarà un taulell de seguretat cobert amb plàstic transparent el qual 

haurà de complir els següents requisits: 

 

Taulell de seguretat 

Taulell de PVC de color verd, amb lletres i vora blanca, proveït amb 8 anelles metàl.liques 

per la seva fixació. Donada la seva flexibilitat es subjectarà a un suport adequat i, a més, 

els avisos protegits amb plàstic és fixaran al taulell amb cinta adhesiva. 

El taulell s'utilitzarà exclusivament per temes referits a la Seguretat i Salut laboral dirigits 

al nostre personal i subcontractat. En el taulell mai no hi pot mancar: 

 Còpia de l’Avís Previ 

 Nomenament del Coordinador de Seguretat 

 Nomenament del comitè-comissió de S. i H. 

 Acta del comitè-comissió de S. i H. mensual. 

 Instruccions per assistència d'accidentats  

 Avisos de seguretat (s'adjunten models orientatius). 

 Emplaçament i telèfon dels diferents centres mèdics, per poder traslladar els 
accidentats, bombers i ambulàncies. 

 
2.8 Avís  

Per tal d'atènyer una eficaç protecció en les matèries relacionades amb la Seguretat i 

Salut en el treball, es comunica a tot el personal al servei de l'empresa, l'obligació 

d'observar en el seu treball les mesures legals i reglamentàries vigents. El que es pretén, 

doncs, és acomplir fidelment els preceptes continguts en l'Ordre General de Seguretat i 
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Higiene, i en la de la construcció, com també les ordres i instruccions que a tal efecte, 

hagin fet poders, els seus superiors. De la mateixa manera tot treballador ha d'avisar, 

amb la mateixa diligència, al seu amo d'accidents, riscs o anomalies que es poden 

observar en les instal·lacions, maquinària o eines. 

Es recorda, que, de conformitat amb la vigent legislació, si fos necessari l'Empresa podrà 

sancionar els treballadors que no compleixin les instruccions de Seguretat donades pels 

seus superiors o infringeixin les disposicions vigents contingudes en les normes 

d'aplicació general o específica.        

  

A empreses subcontractades i al seu personal 

Avís 

Es posa en coneixement de les empreses subcontractades, així com a la mà d'obra que 

empra en el lloc de treball, l'obligació que han de complir i fer COMPLIR TOTES LES 

NORMES VIGENTS, EN ORDRE A UNA EFICAÇ PREVENCIÓ DELS RISCS, derivats del treball. 

A tal efecte, s'haurà de proveir a tot el personal de les mesures de protecció individual 

i/o col·lectives que es requereixin, la Direcció de l'Empresa es reserva el dret que li 

permet sancionar o penalitzar en el cas que es produís l'incompliment de les normes de 

Seguretat i Salut laboral. 

L'Empresa col·laborarà amb les empreses subcontractades en la vigilància i la prevenció 

del risc d'accidents.  

Totes aquestes empreses estan obligades al compliment de la normes especifiques de 
Seguretat i Salut laboral  de l’Estudi essent elles responsables de la protecció directa dels 
seus treballadors davant la manca de mesures de seguretat. 

 

2.9. RISCS EXTERIORS I MESURES DE PREVENCIÓ. 

EN LA MAQUINÀRIA D'OBRA. 

2.9.1 Retroexcavadora 

La retroexcavadora tindrà una capacitat de pala de 350 litres, aproximadament, i anirà 

proveït de martell trencador. 

Començarem amb ella la primera fase de l'excavació així com l'eliminació de la rampa i 

obertura de les rases de fonamentats i sanejament. Finalitzada tota la feina retrocedint 

per la rampa a mesura que aquesta es eliminada. El seu transport de l'obra es realitzarà 

mitjançant un camió. 

 

Riscos detectables més comuns 

 Atropellament. 
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 Lliscada de la màquina (terrenys enfangats). 

 Màquina en marxa fóra de control (abandonament de la cabina de 
comandament sense desconnectar la màquina i bloquejar els frens). 

 Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l’admissible). 

 Caiguda per pendents (treballs a la vora de talussos). 

 Xoc amb d'altres vehicles. 

 Contacte amb línies elèctriques. 

 Incendi. 

 Cremades (treballs de manteniment). 

 Atrapada (treballs de manteniment). 

 Projecció d'objectes. 

 Caigudes de persones des de la màquina. 

 Cops. 

 Soroll. 

 Vibracions. 

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulent. 

 Els derivats de la realització de treballs sota condicions meteorològiques 
extremes. 
 

Normes o mesures preventives 

 Es lliurarà als subcontractistes que hagin d'utilitzar aquest tipus de màquina 
les normes i exigències de seguretat que els afectin específicament segons el 
Pla de Seguretat. 

 Es lliurarà per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a utilitzar en 
aquesta obra, la següent normativa d'actuació preventiva. Del lliurament 
quedarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa: 
 
 
 

Normes d'actuació preventiva per als maquinistes de la retroexcavadora 

 Per a pujar o baixar de la “retro", utilitzi els graons i agafadors disposats amb 
tal finalitat, evitarà lesions per caigudes. 

 No accedeixi a la màquina apujant-se a través de les llantes, cobertes o 
parafangs, evitarà caigudes. 

 Pugi i baixi de la màquina de forma frontal, agafant-se amb les dues mans; ho 
farà de forma segura. 

 No salti mai directament al terra si no es per perill imminent per a la seva 
persona. 

 No tracti de realitzar «ajustaments» amb la màquina en moviment o amb el 
motor en funcionament, pot patir lesions. 

 No permeti l'accés de la “retro”, a persones no autoritzades, poden provocar 
accidents, o lesionar-se. 

 No treballi amb la “retro” en situació de semiavaria. Repari-la. 
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 Per tal d'evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzi primer 
la cullera en la terra, pari el motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la 
màquina; a continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti. 

 No guardi combustible ni draps greixosos a la “retro”, poden encendre's. 

 No aixequi la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada 
poden produir-li cremades. 

 Protegeixi's amb guants si per alguna causa ha de tocar líquid anticorrosiu. 
Utilitzi a més ulleres antiprojeccions. 

 Canviï l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per tal d'evitar cremades. 

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables; si ha de manipular-los 
no fumi ni acosti foc. 

 Si ha de tocar l'electròlit, faci-ho protegit amb guants doncs és corrosiu. 

 Si desitja manipular en el sistema elèctric, desconnecti la màquina i estengui 
primer la clau de contacte. 

 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli. 
Recordi que l'oli del sistema hidràulic és inflamable. 

 No alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha 
instal·lat els tacs d’immobilització de les rodes. 

 Si ha d'arrancar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra, prengui 
precaucions per tal d'evitar espurnes dels cables. Recordi que els electròlits 
emeten gasos inflamables. Les bateries poden esclatar per causa de les 
espurnes. 

 Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada 
pel fabricant de la “retro”. 

 Durant el replè d'aire de les rodes, situï’s darrera de la banda de rodament, 
apartat del punt de connexió. Recordi que la rebentada de la mànega de 
subministrament o el trencament de la “boquilla”, poden fer-la actuar com a 
fuet. 

 Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionen els 
comandaments correctament, evitarà accidents. 

 No oblidi ajustar el seient per a que pugui arribar als controls sense dificultat, 
es fatigarà menys. 

 Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments, 
faci-les amb marxes summament lentes. Evitarà accidents. 

 Si troba cables elèctrics, no surti de la màquina fins haver interromput el 
contacte i allunyat a la «retro» del lloc. Salti doncs sense tocar al mateix temps 
el terreny i la màquina. 

 S'acotarà a una distància igual a la d’abast màxim del braç excavador, l'entorn 
de la màquina. Es prohibeix en la zona, la realització de treballs o la 
permanència de persones. 

 Es tindrà cura dels camins de circulació interna de l'obra, per tal d'evitar 
brandons i enfangaments excessius, que minvin la seguretat de la circulació. 

 No s'admetran en aquest obra «retros» desproveïdes de cabines antibolcada. 

 Les cabines ant bolcada seran exclusivament les indicades pel fabricant per a 
cada model de «retro» a utilitzar. 
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 Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per tal 
d'evitar que a la cabina es rebin gasos nocius. 

 Les «retros» a utilitzar en aquest obra, estaran dotades d’una farmaciola 
portàtil de primers auxilis, ubicat de forma resguardada per a conservar-lo 
net. 

 Les «retros» a contractar en aquesta obra, acompliran tots els requisits per a 
que puguin autodesplaçar-se per carretera. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la «retro» amb el motor en marxa, 
per tal d'evitar el risc d'atropellament. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la «retro» sense haver dipositat la 
cullera en el terra. 

 Es prohibeix desplaçar la «retro», si abans no s'ha recolzat sobre la màquina 
la cullera, per tal d’evitar balanceigs. 

 Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es farà lentament. 

 Es prohibeix el transport de persones sobre la «retro», en prevenció de cops 
o caigudes. 

 Es prohibeix d'utilitzar el braç articulat o les culleres per a aixecar persones i 
accedir a treballs puntuals. 

 Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un 
extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

 Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandament de les 
«retros» utilitzant vestits sense cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells), que 
puguin enganxar-se en els sortints i els controls. 

 Les «retros» a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de 
retrocés. 

 Es prohibeix fer maniobres de moviment de terres sense abans haver posat 
en servei els recolzaments hidràulics d’immobilització. 

 Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts vents. 

 Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de 
peces i canonades a l'interior de les rases. 

 Es prohibeix de realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la 
retroexcavadora.  

 El canvi de posició de la «retro» a mitja vessant, es farà situant el braç cap a 
la part alta de la pendent amb la finalitat d'augmentar tant com sigui possible 
l'estabilitat de la màquina. 

 Es prohibeix d'estacionar la màquina a menys de tres metres de la vora de 
l'excavació per tal d'evitar la bolcada per fatiga del terreny. 

 Es prohibeix realitzar treballs a l'interior de les rases, en la zona d’abast del 
braç de la «retro». 

 S’instal·larà una senyal de perill sobre un «peu dret", com a límit de la zona 
de seguretat de l’abast del braç de la «retro». Aquesta senyal s’anirà 
desplaçant a mida que avanci l'excavació. 

 Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la «retro» a menys de 
dos metres de la vora del tall superior de la rasa, per tal d'evitar riscos per 
sobrecàrrega del terreny. 
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Peces de protecció personal recomanables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè (solament quan hi ha risc de cops al cap). 

 Ulleres anti-projeccions. 

 Cinturó elàstic antivibratori. 

 Roba de treball. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o de P.V.C. 

 Botes antilliscants (en terrenys secs). 

 Botes impermeables (en terrenys enfangats). 

 Calçat per a conducció de vehicles. 

 Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

 Davantal de cuir o de P.V.C. (per a manteniment). 

 Polaines de cuir (per a manteniment): 

 Botes de seguretat amb puntera reforçada (per a manteniment). 

 El personal d'obra estarà fora del radi d'acció de la màquina. 

 En circular o farà, amb una cullera plegada. 

 En desviar-se la línia d'alta tensió estem esmenant el risc de electrocució per 
contacte directe. 

 
2.9.2 Camió-grua 

Riscos detectables més comuns 

 Bolcada del camió. 

 Atrapaments. 

 Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament. 

 Atropellament de persones. 

 Desplomat de càrregues. 

 Cops per la càrrega a paraments. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 Abans de començar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques que 
immobilitzin en les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigits per un especialista en 
prevenció de riscos per maniobres incorrectes. 

 Els ganxos de penjament estaran dotats de tanques de seguretat. 

 Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada 
pel fabricant del camió en funció de l'extensió braç-grua. 
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 El conductor de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si 
això no fos possible, les maniobres seran expressament dirigides per un 
senyalista, en prevenció de riscos per maniobres incorrectes. 

 Les rampes per a l'accés del camió-grua no superaran el 20% de pendent, en 
prevenció de riscos de bolcada. 

 Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la 
superfícies de recolzament del camió estigui inclinada cap al costat de la 
càrrega, en prevenció d'accidents per bolcada. 

 Es prohibeix fer tibades esbiaixades de la càrrega. 

 Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió-grua. 

 Les càrregues en suspensió, per tal d'evitar cops i balanceigs es guiaran 
mitjançant cordes de govern. 

 Es prohibeix la permanència de persones entorn al camió a distàncies inferiors 
a 5m. 

 Es prohibeix la permanència sota càrregues en suspensió. 

 El conductor del camió grua estarà en possessió del Certificat d'Acreditació de 
la seva vàlua. 

 Al personal encarregat del maneig del camió-grua se li lliurarà de la següent 
normativa de seguretat: 
 

Normes de seguretat per als treballadors del camió-grua. 

 Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs. 

 Eviti de passar el braça de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el 
personal. 

 Pugi i baixi de la grua pels llocs previstos amb tal finalitat. 

 No salti mai directament al terra des de la màquina si no es per un 
imminent risc per a la seva integritat física. 

 Si entra en contacte amb una línia elèctrica demani auxili amb la 
botzina i esperi a rebre instruccions. No intenti abandonar la cabina 
encara que el contacte amb l'energia elèctrica hagi acabat. No permeti 
que ningú toqui el camió, pot estar carregat d'electricitat. 

 No faci per vostè mateix maniobres en llocs estrets. Demani l'ajuda 
d'un senyalista. 

 Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans de començar un 
desplaçament. Posi'l en posició de viatge. 

 No permeti que ningú s'enfili de la càrrega ni es pengi del ganxo. 

 Netegi les seves sabates de fang o grava abans de pujar a la cabina. 

 No realitzi mai arrossegaments de càrregues o tibades esbiaixades, la 
grua pot bolcar i en el millor dels casos, les pressions i esforços 
realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 

 Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, pari 
les maniobres. 

 No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser 
aixecada. 
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 Aixequi una sola càrrega cada vegada, la càrrega de diferents objectes 
pot resultar problemàtica i difícil de governar. 

 Asseguri's que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar les 
càrregues. Posi en servei els gats estabilitzadors totalment estesos. 

 No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa. 

 No permeti quan hagin operaris sota càrregues suspeses. 

 Abans d'aixecar una càrrega comprovi en la taula de càrregues de la 
cabina la distància màxima d'extensió del braç. 

 Respecti sempre les taules, rètols i senyals que hi hagin a la màquina i 
faci que les respectin la resta del personal. 

 Eviti el contacte directe amb el braç telescòpic en servei. 

 Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de 
frenada. 

 No permeti que la resta de personal accedeixi a la cabina o utilitzi el 
comandament. 

 No permeti que s'utilitzin, eines de penjament defectuoses. 

 Asseguri's de que tots els ganxos de les eines de penjament tinguin 
pestell de seguretat que eviti el desenganxat fortuït. 

 Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin a l'obra. 
 
A la porta d'accés a l'obra, se li lliurarà al conductor del camió grua, de la 
següent normativa de seguretat: 
 

Normes de seguretat per a visitants 

 Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del guia. 

 Respecti les senyals de tràfic intern. 

 Si desitja abandonar la cabina de la grua, utilitzi el casc de seguretat que se li 
ha entregat, juntament amb aquesta nota. 

 Situï’s per a realitzar el treball, en el lloc o zona que se li assenyalarà. 

  
Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Roba de treball. 

 Calçat per a conducció. 
 

 
2.9.3 Camió basculant  

El camió basculant tindrà una capacitat de càrrega de 6 m3. 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

467 
 

El seu ús estarà restringit per transport de terres procedents de l'excavació. 

 

Riscos detectables més comuns 

(Des de l'accés a la sortida de l'obra) 

 Atropellament de persones. 

 xoc amb d'altres vehicles. 

 Bolcada del camió. 

 Bolcada per desplaçament de càrrega. 

 Caigudes al baixar o pujar de la caixa. 

 Atrapaments a l'obrir o tancar la caixa. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 Tots els camions dedicats al transport de materials, estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 

 Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de material a més 
d'haver estat instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s’instal·laran 
falques d’immobilització a les rodes, en prevenció d'accidents per fallada 
mecànica. 

 Les maniobres de posició correcta (aparcament), i expedició (sortida), del 
camió seran dirigides per un “senyalista”. 

 L'ascens i descens de les caixes dels camions, s'efectuarà mitjançant escaletes 
metàl·liques fabricades per a tal feina, dotades de ganxos d’immobilització i 
seguretat. 

 Totes les operacions de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista 
coneixedor de la manera de fer-ho més adequada. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant pla inclinat, serà governada 
des de la caixa del camió per un mínim de dos operaris mitjançant corda de 
descens. A l'entorn del final del pla no hi haurà mai persones, en prevenció de 
lesions per descontrol durant el descens. 

 El súmmum permès per a materials solts, no superarà la pendent ideal del 5% 
i es cobrirà per una lona, en previsió de desploms. 

 Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els 
pesos, de la manera més uniformement repartida possible. 

 El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de tanca de seguretat. 

 Els escamots encarregats de la càrrega i descàrrega dels camions, se’ls lliurarà 
la següent normativa de seguretat: 
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Normes de seguretat per a treballs de càrrega i descàrrega de camions. 

 Demani abans de començar la seva feina que li donin guants o manyoples de 
cuir. 

 Utilitzi sempre les botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops als peus. 

 No gategi  o s'enfili a la caixa dels camions, demani que li lliurin escaletes, 
evitarà sobreesforços. 

 Col·loqui bé els peus abans d'intentar realitzar un esforç. 

 Segueixi sempre les instruccions del cap d'equip. 

 Si ha de guiar les càrregues en suspensió, faci-ho mitjançant cordons de 
govern, lligats a elles. Eviti empentar-les amb les mans. 

 No salti al terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per a evitar un risc 
greu. 

 Als conductors dels camions, al anar a traspassar la porta de l'obra, se'ls 
lliurarà la següent mesura de seguretat: 

 
Normes de seguretat per a visitants 

 Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions dels 
“senyalista”. 

 Si vol abandonar la cabina del camió utilitzi sempre el casc de seguretat que 
se li ha lliurat a l’arribada juntament amb aquest nota. 

 Circuli únicament pels llocs senyalitzats fins a arribar al lloc de càrrega i 
descàrrega. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 casc de polietilè. 

 cinturó de seguretat classe a o c. 

 botes de seguretat. 

 roba de treball. 

 manyoples de cuir. 

 guants de cuir. 

 salvaespatlles i cara de cuir. 

 calçat per a conducció de camions. 
 

Previsió de risc 

 Revisió periòdica de frens i pneumàtics. 

 Cap vehicle pot iniciar el seu pas per la rampa, mentre un altre vehicle circuli 
per ella. 

 La caixa del camió serà baixada immediatament desprès d'efectuar la 
descàrrega i abans d'emprendre la marxa. 

 Es respectaran totes les normes del codi de circulació. 
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 En fer-se una parada a la rampa d'accés s'haurà de frenar i falcar perfectament 
el camió. 

 Les maniobres que es facin en aquest vehicle, s'haurien de dirigir per una 
persona aliena al camió. 

 
2.9.4 Camió formigonera  

Riscos detectables més comuns 

 Atropellament de persones. 

 Xoc amb altres màquines. 

 Bolcada de camió (terrenys irregulars, enfangats...). 

 Caiguda a l'interior d'una rasa. 

 Caiguda de persones des del camió. 

 Cops per maneig de les canaletes. 

 Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament o 
de neteja. 

 Cops pel cubilot de formigó. 

 Atrapament durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les 
canaletes. 

 Els derivats del contacte amb formigó. 

 Sobreesforços. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 Les rampes d'accés als talls no superaran la pendent del 20%, en prevenció 
d'embussos o bolcada de camions-formigonera. 

 La posada en estació i els moviments del camió durant les operacions 
d'abocament, seran dirigits pel senyalista, en prevenció de riscos per 
maniobres incorrectes. 

 Les operacions d'abocament al llarg de talls de terreny es farà sense que les 
rodes del camió sobrepassin la línia blanca (cal o guix) de seguretat, dibuixada 
a 2m. de la vora. 

 Als conductors dels camions-formigonera, a l'entrar per la porta de l'obra se'ls 
hi lliurarà la següent normativa: 
 
 

Normes de seguretat per a visitants 

 Atenció, penetra vostè en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li 
han donat per tal d'arribar al lloc d'abocament del formigó. 

 Respecti les senyals de tràfic internes de l'obra. 

 Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat que se 
li ha lliurat juntament amb aquesta nota. 
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Peces de protecció personal recomanables        

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Botes impermeables de seguretat. 

 Roba de treball. 

 Davantal impermeable. 

 Guants impermeabilitzats. 

 Calçat per a la conducció de camions. 
 
 
2.9.5  Serra circular  

El seu ús es destinarà a tallar les diferents peces que participin a l'obra. Hi ha dos tipus 

de disc que depenent del material que s'ha de tallar: 

 El de serra, per tallar fusta, amb un disc de 350 x 22 mm. 

 El de carborúndum, per tallar el material ceràmic, marbre, metàl·lic, etc., 

amb un disc de 350 x 22 mm. 

Riscos detectables més comuns 

 Talls. 

 Cops per objectes. 

 Abrasions. 

 Atrapaments. 

 Emissió de partícules. 

 Sobreesforços (tall de taulons). 

 Emissió de pols. 

 Soroll ambiental. 

 Contacte amb energia elèctrica. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 La màquina de serra circular es col·locarà a una distància superior a 3m. de la 
vora de sostres, amb l'excepció que estiguin efectivament protegits (xarxes, 
baranes, ampits de remat...). 

 Les serres circulars en aquesta obra, no es col·locaran a l'interior d'àrees de 
batut de càrregues suspeses del ganxo de la grua, per tal d'evitar el risc de 
vessament de la càrrega. 

 Les màquines de serra circular, estaran senyalitzades mitjançant senyals de 
perill amb rètols que diguin: «Prohibit utilitzar a persones no autoritzades", 
en prevenció de riscos per imperícia. 

 Les màquines de serra circular estaran dotades dels següents elements de 
protecció: 

 Carcassa de cobriment del disc 
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 Ganivet divisor del tall 
 Empentador de la peça a tallar i guia 
 Carcassa de protecció de les transmissions per politges 
 Interruptor estanc 
 Connexió a terra. 

 En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc se li 
lliurarà la següent normativa d'actuació: 

 Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la 
connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi al Coordinador de Seguretat per 
tal que sigui repassat el defecte i no treballi amb la serra, pot patir 
accidents per causa de l'electricitat. 

 Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al 
Coordinador de Seguretat per tal que sigui substituït, evitarà accidents 
elèctrics. 

 Utilitzi l'empentador per a treballar amb la fusta; consideri que, de no fer-
ho pot perdre els dits de les mans. Desconfiï de la seva habilitat. Aquesta 
màquina és perillosa. 

 No retiri la protecció del disc de tall. Estudiï la forma de tallar sense 
necessitat d'observar la «cruixidera". L'empentador portarà la peça on 
vostè vulgui i a la velocitat que necessita. Si la fusta «no passa", el ganivet 
divisor està mal muntat. Demani que li ajustin. 

 Si la màquina, de cop es para, retiri's d'ella i avisi al Coordinador de 
Seguretat per tal que l'arreglin. No intenti realitzar ni ajustaments ni 
reparacions, pot patir accidents. Desconnecti l'endoll. 

 Abans d'iniciar el tall (amb la màquina desconnectada d'energia elèctrica) 
giri el disc a mà. Faci que el substitueixin si hi ha fissura, esberlat o li manca 
alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se durant el tall i vostè o els seus 
companys poden resultar accidentats. 

 Per tal d'evitar danys en els ulls, sol·liciti se li proveeixin d'unes ulleres de 
seguretat antiprojeccions de partícules i usi-les sempre quan hagi de tallar. 

 Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta 
que desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir disparada la fusta de 
forma descontrolada, provocant accidents seriosos. 

 Observi que el disc per a tall ceràmic no tingui cap fissura. De ser així, 
sol·liciti al Coordinador de Seguretat que es canviï per un altre nou. 
Aquesta operació faci-la amb la màquina desconnectada de la xarxa 
elèctrica. 

 Faci el tall a ser possible a la intempèrie i sempre protegit amb una 
màscara de filtre mecànic recanviable. 

 Faci el tall a «sotavent". El vent allunyarà de vostè les partícules, però 
procuri no llençar-les sobre els seus companys. 

 Mulli el material ceràmic abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 

 Es prohibeix el canvi d'emplaçament de les taules de serra circular d'aquesta 
obra mitjançant l'embragat i penjament directe del ganxo de la grua. El 
transport elevat, es farà pujant la taula de serra a una safata implantada a la 
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qual es lligarà amb fermesa. La safata mitjançant bragues es suspendrà del 
ganxo de la grua, en prevenció del risc de caiguda de la càrrega. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra, deixar en suspensió del ganxo de 
la grua les taules de serra durant els períodes d'inactivitat. 

 El manteniment de les taules de serra serà realitzat per personal especialitzat 
per a tal feina, en prevenció de riscos per imperícia. 

 L'alimentació elèctrica de les serres de disc, es realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de 
distribució, per tal d'evitar riscos elèctrics. 

 La connexió a terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre 
elèctric general en combinació amb els disjunts diferencials. El Coordinador 
de Seguretat controlarà diàriament el correcte muntatge de la connexió a 
terra de les serres. 

 Es prohibeix d’ubicar sobre llocs entollats, per tal d'evitar els riscos de 
caigudes i els electròlits. 

 Es netejarà de productes procedents dels talls, els llocs propers a les taules de 
serres circulars, mitjançant l'escombrat i apilat per a la seva càrrega sobre 
safates emplintades. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Faixa elàstica. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o P.V.C. 

 Vestit impermeable. 

 Polaines impermeables. 

 Davantal impermeable. 

 Botes de seguretat de goma o P.V.C. 
 
2.9.6  Vibrador 

Formes i agents causants dels accidents 

 Caiguda dels elements en altura. 

 Descàrregues elèctriques. 

 Esquitxades de lletada en els ulls i pell. 
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Prevenció dels riscs 

 El cable d'alimentació s'ha de protegir quan passi per zones de pas habitual 
dels operaris. 

 La vibració es realitzarà mitjançant una posició estable. 

 Es netejarà immediatament desprès de la seva utilització. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat de goma o P.V.C. 
 

2.9.7  Formigonera  

S'emprarà una formigonera elèctrica de cilindre trabucador. Amb una capacitat 

aproximada de 160 litres. 

Riscos detectables més comuns 

 Atrapaments (paletes, engranatges...). 

 Contactes amb energia elèctrica. 

 Sobreesforços. 

 Pols ambiental. 

 Soroll ambiental. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 Les formigoneres pasteres no es col·locaran a distàncies inferiors a 3m. de la 
vora de l'excavació, per tal d'evitar riscos de caiguda a un altre nivell. 

 Les formigoneres pasteres no es col·locaran a l'interior de zones batudes per 
càrregues suspeses del ganxo de la grua, per tal de prevenir els riscos per 
vessaments o caigudes de la càrrega. 

 La zona de col·locació de la formigonera restarà assenyalada mitjançant corda 
de banderoles, una senyal de perill i un rètol que digui; «Prohibit d'utilitzar a 
persones no autoritzades », per tal de prevenir els riscos per imperícia. 

 S'establirà un entaulonat d'un mínim de 2m. de costat per a superfície 
d'estança de l'operador de les formigoneres, en prevenció dels riscos per 
treballar en superfícies irregulars. 

 Les formigoneres pasteres a utilitzar, tindran protegits per una carcassa 
metàl·lica els òrgans de transmissió, per tal d'evitar els riscos d’arrapament. 

 Les formigoneres pasteres a utilitzar, estaran dotades de fre de basculejament 
del bombo, per tal d'evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

 L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre auxiliar, 
en combinació amb la terra i els disjuntors del quadre general elèctric, per a 
prevenir riscos de contacte amb l'energia elèctrica. 
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 Les carcasses i la resta de parts metàl·liques de les formigoneres pasteres 
estaran connectades a terra. 

 El personal encarregat del maneig de la formigonera estarà autoritzat 
mitjançant acreditació escrita de la constructora per a realitzar aquesta 
missió. 

 La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà 
d'accionament estanc, en prevenció del risc elèctric. 

 Les operacions de neteja directa-manual, es faran prèvia desconnexió de la 
xarxa elèctrica de la formigonera, per a previsió del risc elèctric. 

 Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat 
per a tal fi. 

 El canvi de lloc de la formigonera pastera a ganxo grua, es farà mitjançant la 
utilització d'un balancí, que el sospesi de 4 punts segurs. 

 
Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Ulleres de seguretat antipols. 

 Roba de treball. 

 Guants de goma o P.V.C. 

 Guants impermeabilitzats. 

 Botes de seguretat de goma o P.V.C. 

 Vestits impermeables. 

 Protectors auditius. 

 Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
2.9.8  Màquines-eina en general   

Riscos detectables més freqüents 

 Talls. 

 Cremades. 

 Cops. 

 Projecció de fragments 

 Caiguda d'objectes. 

 Contacte amb energia elèctrica. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Explosió (tràfec de combustibles). 

 Altres. 
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Normes o mesures preventives 

 Les màquines-eina elèctriques a utilitzar, estaran protegides electrònicament 
mitjançant doble aïllament. 

 Els motors elèctrics de les màquines-eina estaran protegits per la carcassa i 
resguards propis de cada aparell, per tal d'evitar els riscos d'atrapaments, o 
de contacte amb l'energia elèctrica. 

 Les transmissions motius per corretges, estaran sempre protegides 
mitjançant bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal 
manera, que permetent la observació de la correcta transmissió motriu, 
impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

 Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada 
per transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, 
etcètera, es faran a motor parat, per tal d'evitar accidents. 

 El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es farà mitjançant 
«muntacorretge», mai amb tornavisos, les mans, ... per tal d'evitar el risc 
d'atrapament. 

 Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran 
protegits mitjançant un bastidor suport d'un tancament a base de malla 
metàl·lica, que permetent la observació del bon funcionament de la 
transmissió, impedeixi l'atrapament de persones o objectes. 

 Les màquines en situació d'avaria o semiavaria es paralitzaran 
immediatament restant senyalitzades mitjançant una senyal de perill que 
digui: «No connectar, equip avariat." 

 La instal·lació de rètols de «màquina avariada", «màquina fóra de servei"... 
seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

 Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant 
una carcassa antiprojeccions. 

 Les màquines-eina no protegides electrònicament mitjançant el sistema de 
doble aïllament, tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, 
connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials 
del quadre elèctric general de l'obra. 

 Les màquines-eina a utilitzar en els llocs en els que hagin productes 
inflamables, estaran protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

 En ambients humits, l'alimentació per les màquines-eina no protegides amb 
doble aïllament, es farà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

 El transport aeri mitjançant ganxo (grua) de les màquines-eina es farà 
col·locant el fleix a l'interior d'una safata emplintada resistent, per tal d'evitar 
el risc de caiguda de càrrega. 

 En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eina 
amb producció de pols s'utilitzaran a «sotavento» per tal d'evitar el risc per 
treballar a l'interior d'atmosferes nocives. 

 Les eines accionades mitjançant compressor s'utilitzaran a una distància 
mínima del mateix de 10m., per tal d'evitar el risc per alt nivell acústic. 
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 Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor 
estaran dotades de camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell 
acústic. 

 Es prohibeix en aquesta obra la utilització d'eines accionades mitjançant 
combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació autosuficient, per tal de 
prevenir el risc per treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques. 

 Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat per tal d'evitar 
accidents per imperícia. 

 Es prohibeix de deixar eines elèctriques de tall, abandonades en el terra per 
tal d'evitar accidents. 

 Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina, estaran sempre 
protegides amb la seva corresponent carcassa anti-contactes elèctrics. 

 Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de 
màquines-eina, s’instal·laran de forma aèria. Es senyalitzaran mitjançant 
corda de banderoles, els llocs de creuada aèria de les vies de circulació 
interna, per tal de prevenir riscos d’ensopegades. 

 Els tambors per enrotllar els cables de la petita maquinària, estaran protegits 
mitjançant un bastidor suport d'una malla metàl·lica disposada de tal manera, 
que permetent la visió de la correcta disposició de les espires, impedeixi 
l'atrapament de les persones o coses. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Roba de treball. 

 Guants de seguretat. 

 Guants de goma o P.V.C. 

 Botes de goma o P.V.C. 

 Plantilles anticlaus. 

 Botes de seguretat. 

 Davantal, polaines i polseres de cuir (cas de soldadura). 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Ulleres de seguretat anti-impactes. 

 Protectors auditius. 

 Màscara filtrant. 

 Màscara antipols amb filtre mecànic específic recanviable. 
 
2.9.9  Pistola fixa claus   

Riscos detectables més comuns 

 Els derivats de l'alt nivell sonor del tret per al que utilitza la pistola i per al 
personal del seu entorn proper. 

 Tret accidental sobre persones i coses. 
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 Tret a tercers per total encreuament del clau de l'element a rebre el tret. 

 Partícules projectades. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 El personal dedicat a l'ús de la pistola fixa claus, serà coneixedor del maneig 
correcte de l'eina, per tal d'evitar accidents per imperícia. 

 El personal dedicat al maneig de la pistola fixa claus, estarà en possessió del 
permís exprés de la direcció d'obra per a aquesta activitat. 

 Es lliurarà a cada treballador que hagi d'utilitzar la pistola fixa claus el següent 
conjunt de mesures de prevenció: 
 

Normes de Prevenció per a l'operari que utilitza la pistola fixa claus 

 Escollir sempre el cartutx impulsor i el clau adequat per al material i l’espessor 
al qual l'ha de clavar. 

 No intenti disparar sobre superfícies irregulars. Pot perdre el control de la 
pistola i patir accidents. 

 No intenti realitzar trets inclinats. Pot perdre el control de la pistola i 
accidentar-se. 

 Abans de donar un tret, comprovi que no hi ha ningú a l'altre costat de 
l'objecte sobre el que dispara, podria produir-li lesions. 

 Comprovi que està en la posició correcta el protector abans de disparar, 
evitarà accidents. 

 No intenti realitzar trets en llocs propers a les arestes d'un objecte, poden 
despendre' fragments de forma descontrolada i lesionar-li. 

 No dispari a llocs tancats. Comprovi que el lloc està ben ventilat. 

 Instal.li «l'adaptador per a trets sobre superfícies corbes", abans de donar el 
tret. Evitarà el descontrol del clau i la pistola. 

 Comprovi el bon equilibri de la seva personal abans de fer el tret, tingui 
present que en cas contrari pot caure. 

 No dispari recolzat sobre objectes inestables, pot caure. 

 Quan s'hagi de començar un tall amb tret de pistola fixa claus, s'acordonarà la 
zona, en prevenció de danys a treballadors. 

 L'accés a un lloc en el que s'estiguin realitzant trets mitjançant pistola fixaclaus 
estarà assenyalat mitjançant una senyal de perill i un rètol que digui: «Perill, 
trets amb pistola fixa claus. No passi". 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 

 Casc de protecció auditiva independents. 
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 Roba de treball. 

 Vestit impermeable. 

 Guants de cuir. 

 Polseres de cuir o maniguets. 

 Davantal de cuir. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
2.9.10  Trepant portàtil   

Riscos detectables més comuns 

 Contacte amb energia elèctrica. 

 Atrapament. 

 Erosions en les mans. 

 Talls. 

 Cops per fragments en el cos. 

 Els derivats del trencament de la broca. 

 Els derivats del mal muntatge de la broca. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 El personal encarregat del maneig de trepants portàtils, estarà en possessió 
d'una autorització expressa de la direcció d'obra per a tal activitat. Aquesta 
autorització solament es lliurarà després de la comprovació de la necessària 
perícia de l'operari. 

 A cada operari que utilitzi el trepant, juntament amb l'autorització escrita per 
al seu maneig, se li lliurarà de la següent normativa de prevenció: 
 

Normes per a la utilització del trepant portàtil 

 Comprovi que a l'aparell cap de les peces de la seva carcassa de protecció (o 
la té espatllada). En cas afirmatiu comuniqui-ho al Coordinador de Seguretat 
per tal que sigui arreglada i no la utilitzi. 

 Comprovi l'estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l'aparell si té 
repelons que deixin al descobert fils de coure, o si té empalmats rudimentaris 
cobertes amb cinta aïllant, etcètera, evitarà contactes amb energia elèctrica. 

 Escollir sempre la broca adequada per a cada material a perforar. Consideri 
que hi ha broques per a cada tipus de material; no les intercanviï, en el millor 
dels casos les espatllarà sense tenir bons resultat i s'exposarà a riscos 
innecessaris. 

 No intenti realitzar trepants inclinats a pols, pot fracturar-se la broca i produir-
li lesions. 

 No intenti fer més gran el forat oscil·lant la broca, pot fracturar-se i produir-li 
series lesions. Si vol fer més gran el forat utilitzi broques d'una major secció. 
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 El desmuntatge i muntatge de les broques no el faci subjectant el mandrí 
encara en moviment, directament amb la mà. Utilitzi la clau. 

 No intenti realitzar el trepant en una sola maniobra. Primer marqui el punt a 
foradar amb el punter, segon apliqui la broca i emboquilli. Ja pot seguir 
perforant, evitarà accidents. 

 No intenti reparar el trepant ni el desmunti. Demani que l'arreglin. 

 No pressioni l'aparell excessivament, per això no acabarà el forat abans. La 
broca pot trencar-se i causar-li lesions. 

 Les peces de format reduït perfori-les sobre banc, emmordassades en el 
cargol sense fi, evitarà accidents. 

 Les feines sobre banc, faci-les posant la màquina sobre el suport adequat. 
Perforarà amb major precisió i evitarà accidents. 

 Eviti rescalfar les broques, giraran inútilment; i a més poden fracturar-se i 
causar-li danys. 

 Eviti posar el trepant encara en moviment en el terra; es una posició insegura. 

 Desconnecti el trepant de la xarxa elèctrica abans d'iniciar les manipulacions 
per al canvi de broca. 

 Els trepants manuals estaran dotats de doble aïllament elèctric. 

 Els trepants portàtils seran reparats per personal especialitzat. 

 El Coordinador de Seguretat comprovarà diàriament el bon estat dels trepants 
portàtils, retirant del servei aquelles màquines que tinguin deterioraments 
que impliquin riscos per als operaris. 

 La connexió o subministrament elèctric als trepants portàtils, es farà 
mitjançant mànega anti-humitat a partir del quadre de planta, dotada amb 
clavilles mascle-femella estanques. 

 Es prohibeix expressament dipositar en el terra o deixar abandonat connectat 
a la xarxa elèctrica el trepant portàtil. 

 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Calçat antilliscant. 

 Botes de seguretat. 

 Ulleres anti projecció. 

 Guants de cuir. 
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2.9.11  Pistola pneumàtica engrapadora   

Riscos detectables més comuns 

 Els derivats de trets fóra de control per: Connexió a la xarxa de pressió; 
engarrotat dels elements de comandament; pressió residual de l'eina; fallades 
humanes. 

 Els derivats de la utilització de sobrepressió per a la pistola: expulsió violenta 
de la ganiveta; rebentada del circuit. 

 Els derivats de la projecció durant el tret de fragments del fil metàl·lic de 
injecció de claus i grapes. 

 Soroll puntual (pot arribar als 120 dB-A) 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor del seu 
correcte maneig i estarà en possessió de l'autorització expressa de la direcció 
de l'obra per a aquesta feina. 

 A cada treballador autoritzat per a utilitzar la pistola pneumàtica se li lliurarà 
la següent normativa: 
 

Normes de seguretat per a la utilització de pistoles engrapadores 

 Comprovi el perfecte estat de la pistola i que no li manqui algun dels seus 
elements constitutius. 

 Agustat perfectament els elements de connexió al circuit de pressió. La 
desconnexió accidental pot produir-li lesions. 

 Posi l'aparell en pressió suaument, no doni pressió d'un sol cop, evitarà danys 
a l'aparell i possibles lesions. 

 Comprovi que els controls funcionen correctament. L'assaig ha de fer-lo sense 
que impliqui risc per als seus companys. 

 No intenti grapar peces entre si subjectes manualment. El tret pot resultar 
incontrolat. 

 No intenti disparar al límit de les peces, la grapa pot sobresortir i fer-li mal 
durant la manipulació. 

 Vigili la pressió de l'aire; la sobrepressió pot provocar l'expulsió violenta de les 
ganivetes i produir-li lesions. 

 No permeti que el seu ajudant es situï cap el costat on surten els fragments 
de filferro de subjecció de les grapes. 

 Utilitzi casc protectors auditius, recordi que la pistola produeix un alt nivell de 
soroll en els trets, i pot produir-li lesions a la oïda. 

 No abandoni l'eina connectada al circuit de pressió. Si ha d'interrompre el seu 
treball, tanqui la vàlvula d'aire, evitarà accidents. 

 No permeti que una altra persona manipuli la seva màquina per tal d'evitar 
que pugui accidentar-se o córrer riscos innecessaris. 
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 Les engrapadores a utilitzar estaran dotades d'elements que obliguin a que 
s'abandoni l'aparell per a poder realitzar la connexió al circuit de pressió. 

 El Coordinador de Seguretat controlarà diàriament que la pressió dels circuits 
d'alimentació és l'específica per al funcionament de cada aparell. 

 Les pistoles a utilitzar estaran dotades d'un desembussador ràpid que permeti 
retirar sense riscos les grapes aturades. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Protectors auditius. 

 Guants de cuir. 

 Maniguets de cuir. 

 Davantal de cuir. 
 
 
2.9.12  Maquines portàtils de roscar 

Riscos detectables més comuns 

 Atrapament de dits. 

 Cops per òrgans mòbils. 

 Els derivats de l’arrencament o presència d’encenalls metàl·lics. 

 Talls en les mans. 

 Atrapament de la roba de treball per òrgans mòbils amb l'efecte d'atrapament 
de l'operari per la seva pròpia roba. 

 Electrocució. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 Els operaris encarregats del maneig de les màquines seran experts en el seu 
maneig, en prevenció de riscos per imperícia. 

 Es prohibeix l'ús d'aquesta maquinària al personal aliè a l'ofici en concret que 
hagi d'utilitzar-la. 

 Les màquines de roscar acompliran els següents requisits: 

 Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que 
impedeixi l’accés directe als òrgans mòbils. 

 Els punts de greixat estaran situats en llocs que no impliquin riscos addicionals 
per a l'operari encarregat de mantenir la màquina. 

 Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l'operari amb accés 
directe sense riscos addicionals. Aquest dispositiu ha d'estar protegit contra 
l'accionament involuntari. 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

482 
 

 Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d'apretament quan deixi el 
treballador de fer pressió sobre ella. 

 Els tubs en rotació restaran protegits mitjançant carcasses anticòs i 
atrapaments. 

 Les màquines de roscar seran alimentades electrònicament mitjançant 
mànega anti-humitat dotada de conductor de connexió a terra. La connexió a 
terra es realitzarà a través del quadre de distribució en combinació amb els 
disjuntors diferencials del quadre general d'obra. 

 El Coordinador de Seguretat controlarà el bon estat de la connexió a terra de 
les màquines diàriament. 

 En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un rètol que digui: 
«Prohibit utilitzar al personal no autoritzat". 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Davantal de cuir. 

 Maniguets de cuir. 
 
 

2.9.13 Compressor   

Riscos detectables més comuns 

Durant el transport intern: 

 Bolcada. 

 Atrapament de persones. 

 Caiguda per terraplè. 

 Despreniment durant el transport en suspensió. 

 Altres. 
 

En servei 

 Soroll. 

 Trencament de la mànega de pressió. 

 Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapament del motor. 

 Atrapament durant les operacions de manteniment. 

 Altres. 
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Normes o mesures preventives 

 L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor per operaris, es 
realitzarà a una distància mai inferior als 2m., de la vora de coronament de 
talls i talussos, en prevenció del risc de despreniment del cap del talús per 
sobrecàrrega. 

 El transport en suspensió, es farà mitjançant un embragat a quatre punts del 
compressor, de tal forma, que resti garantida la seguretat de la càrrega. 

 El compressor, restarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició 
horitzontal, amb les rodes subjectes mitjançant falques antilliscaments. Si la 
llança d'arrossegament no té roda o pivot de anivellació, se li adaptarà 
mitjançant un suplement ferm i segur. 

 Els compressors seran dels anomenats «silenciosos", amb la intenció de 
disminuir la contaminació acústica. 

 Les carcasses protectores dels compressors, estaran sempre instal·lades en 
posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

 La zona destinada en aquesta obra per a la ubicació del compressor, restarà 
encercada en un radi de 4m., instal·lant-se senyals de «Obligatori l'ús de 
protectors auditius", per a sobrepassar la línia de limitació. 

 Les operacions d’abastament de combustible es faran amb el motor parat, en 
prevenció d'incendis i explosions. 

 Les mànegues a utilitzar, estaran sempre en perfectes condicions d'ús; es a 
dir, sense esquerdes o desgast que puguin predir una rebentada. 

 El Coordinador de Seguretat, controlarà l'estat de les mànegues, comunicant 
els deterioraments detectats diàriament amb la finalitat de que siguin 
reparats. 

 Els mecanismes de connexió i empalmades, estaran rebuts a les mànegues 
mitjançant acords de pressió. 

 Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4m. en els encreuaments 
sobre els camins de l'obra. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè, si existeix risc de cops al cap. 

 Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 

 Protectors auditius. 

 Taponets auditius. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de goma o P.V.C. 
 

 
2.9.14 Martell pneumàtic  
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Riscos detectables més comuns 

 Vibracions en membres i en òrgans interns del cos. 

 Soroll puntual. 

 Soroll ambiental. 

 Pols ambiental. 

 Sobreesforç. 

 Trencament de mànega sota pressió. 

 Contactes amb energia elèctrica. 

 Projecció d'objectes o partícules. 

 Els derivats de la ubicació del lloc de treball. 

 Els derivats dels treballs i maquinària del seu entorn. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 S'encercarà la zona sota els talls de martells trencadors i picadors, en 
prevenció de danys als treballadors que poguessin entrar en la zona de risc de 
caiguda d'objectes. 

 A cada zona de treball amb martells, treballaran dos escamots que 
s'alternaran cada hora, en prevenció de lesions per permanència continuada 
rebent vibracions. 

 Els treballadors que de forma continuada realitzin treballs amb el martell 
pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual per tal de detectar 
possibles alteracions (oïda, òrgans interns, articulacions...) 

 En l'accés a un tall de martells, s'instal.laran sobre «peus drets» senyals de 
«Obligatori l'ús de protecció auditiva", «Obligatori l'ús d'ulleres 
antiprojeccions» i «Obligatori l'ús de màscares de respiració". 

 Als treballadors encarregats d'utilitzar martells pneumàtics, se'ls hi lliurarà de 
la següent normativa preventiva: 
 

Mesures de seguretat per als operaris de martells pneumàtics 

 El treball que va a realitzar pot despendre partícules que danyin el seu cos per 
les seves arestes tallants i gran velocitat de projecció. Eviti les possibles lesions 
utilitzant les següents peces de protecció personal: Roba de treball tancada; 
ulleres anti-projecció; davantal, maniguets i polaines de cuir. El treball que va 
realitzar comunica vibracions al seu organisme, protegeixi's amb: faixa 
elàstica de protecció de cintura fortament ajustada; polseres ben ajustades. 
Per tal d'evitar lesions als peus, utilitzi botes de seguretat. 

 Consideri que el pols que es desprèn pot danyar els seus pulmons. Per tal 
d'evitar-ho, utilitzi una màscara amb filtre mecànic recanviable. 

 Si el seu martell té una culata de recolzament en el terra, eviti recolzar-se 
cama ací cama allà sobre ella. 

 No deixi el seu martell clavat al terra o paret, després pot ser difícil treure'l. 
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 Abans d'accionar el martell, asseguri's de que està perfectament lligat el 
punter. 

 Si troba en males condicions el punter, demani que li canviïn. 

 No abandoni mai el martell connectat al circuit de pressió. 

 No deixi el martell a companys inexperts. 

 Comprovi que les connexions de la mànega estan en correcte estat. 

 Eviti treballar enfila't sobre murs, pilars i sortints. Demani que li muntin 
plataformes d'ajuda. 

 El personal que hagi d'utilitzar els martells pneumàtics serà especialista en 
aquestes màquines, en prevenció de riscos per imperícia. 

 Es prohibeix l'ús de martells pneumàtics a personal no autoritzat. 

 Es prohibeix deixar els martells abandonats clavats en paraments que es 
trenquen. 

 Es prohibeix apropar el compressor a distàncies inferiors a 15m. del lloc de 
maneig de martells per tal d'evitar la conjunció del soroll ambiental produït. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè, amb protectors auditius. 

 Protectors auditius. 

 Taponets auditius. 

 Davantal de cuir. 

 Maniguets de cuir. 

 Manyoples de cuir. 

 Polaines de cuir. 

 Ulleres anti protecció. 

 Màscares antipols amb filtre recanviables. 

 Botes de seguretat. 

 Roba de treball. 

 Faixa elàstica de protecció de cintura. 

 Polseres elàstiques antivibratòries. 
 
 
 

2.9.15 Màquina de doblegar ferro  

Riscos detectables més comuns 

 Atrapaments. 

 Sobreesforços. 

 Talls per maneig i sustentació de rodons. 

 Cops per rodons (trencament incontrolat). 

 Contactes amb energia elèctrica. 

 Altres 
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Normes o mesures preventives 

 Es farà un escombrat periòdic de l'entorn de la màquina en prevenció de 
danys per trepitjades sobre objectes punxents o tallants. 

 Les doblegadores a instal·lar en aquesta obra, seran revisades setmanalment 
vigilant-se especialment la bona resposta dels comandaments. 

 Les doblegadores tindran connectada a terra totes les seves parts 
metàl·liques, en prevenció del risc elèctric. 

 La mànega d'alimentació elèctrica de la doblegadora es portarà fins aquesta 
de forma soterrada per tal d'evitar deterioraments durant el maneig dels 
ferros. 

 A la doblegadora se li posaran les següents senyals de seguretat: «Perill, 
energia elèctric", «Perill atrapament», i el rètol: «No toqui el plat i els mandrils 
d’estrènyer, poden enganxar-li les mans". 

 Es vedarà mitjançant senyals de perill sobre «peus drets» la superfície 
d'escombrat de rodons durant les maniobres de doblegament per tal d'evitar 
que es realitzin feines i replegues a l'àrea subjecta al risc de cops pels ferros. 

 La descàrrega de la màquina de doblegar i la seva ubicació «in situ» es farà 
suspesa dels 4 angles, mitjançant bragues; de tal manera que es garanteixi 
l'estabilitat durant el seu recorregut. 

 S’instal·larà a l'entorn de la doblegadora un entaulonat de post de 5cm., sobre 
una capa de grava menuda, en una amplada de 3m. al seu voltant. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Manyoples de cuir. 

 Davantal de cuir. 

 Vestit per a temps plujós. 

 Cinturons portaeines. 

 Coixinets per a carregar objectes a l'esquena. 
 
 
2.9.16  Petites compactadores  

Riscos detectables més freqüents 

 Soroll. 

 Atrapaments. 
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 Cops. 

 Explosió de combustibles. 

 Màquina en marxa fóra de control. 

 Projecció d'objectes. 

 Vibracions. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Els derivats del treballs monòtons. 

 Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses. 

 Sobreesforços. 

 Altres. 
 
Normes o mesures preventives 

 Al personal que hagi de controlar les petites compactadores, se'ls hi lliurarà la 
següent normativa preventiva: 
 

Normes de seguretat pels treballadors que utilitzen els picons mecànics. 

 Abans de posar en funcionament el picó, asseguri's de que estan fix les tapes 
i carcasses protectores. 

 Guiï el picó en avançament frontal, eviti els desplaçaments laterals, la 
màquina pot descontrolar-se. 
El picó produeix pols ambiental. Regui sempre la zona a aplanar, o utilitzi una 
màscara de filtre mecànic recambiable antipols. 

 El picó produeix soroll. Utilitzi sempre cascs o taponets antisorolls. 

 El picó pot agafar-li un peu. Utilitzi sempre calçat amb la puntera reforçada. 

 No deixi el picó a cap altre treballador, pot accidentar-se per inexperiència. 

 La posició de la guia pot fer-li inclinar una mica l'esquena, utilitzi una faixa 
elàstica. 

 Utilitzi i segueixi les recomanacions del Coordinador de Seguretat. 

 Les zones en fase de compactació restaran tancades al pas, mitjançant 
senyalització. 

 El personal que hagi d'utilitzar els picons mecànics, coneixerà perfectament el 
seu maneig i riscos professionals propis d'aquesta màquina. 

 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè, amb protectors auditius. 

 Protectors auditius. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Màscara antipols amb filtre mecànic recambiable. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
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 Roba de treball. 
 
2.9.16 Bastides en general  

Riscos detectables més freqüents 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al buit 

 Caigudes al mateix nivell 

 Desplomat de la bastida 

 Contacte amb l'energia elèctrica 

 Desplomat o caiguda d'objectes 

 Cops per objectes o eines 

 Atrapaments  

 Els derivats de malalties no detectades (epilèpsia, vertigen...) 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 Les bastides sempre es travaran per tal d'evitar moviments indesitjats que 
puguin fer perdre l'equilibri als treballadors. 

 Abans de pujar-se a una plataforma en bastida haurà de revisar-se tota 
l'estructura per tal d'evitar situacions d'inestabilitat. 

 Els trams verticals (mòduls o peus drets), de les bastides es recolzaran sobre 
taulons de repartiment de càrregues. 

 Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es 
suplementaran mitjançant tacs de taulons, travats entre si i rebudes al jaç de 
repartiment. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60cm. d'amplada i estaran 
ancorades als recolzaments amb fermesa, de tal manera que no hagin 
moviments per lliscament o bolcada. 

 Les plataformes de treball, a 2 o més metres d'alçada, tindran baranes 
perimetrals complertes de 90cm. d'alçada, formades per passamà, barra o 
llistó intermedi i entornpeu. 

 Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació 
necessària per a realitzar els treballs. 

 Els taulons que formen les plataformes de treball estaran sense defectes 
visibles, amb bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran 
nets, de tal manera, que puguin apreciar-se els defectes per ús. 

 Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o 
eines. Pot caure sobre les persones o fer-los-hi ensopegar i caure al caminar 
sobre ells. 

 Es prohibeix abocar deixalles directament des de les bastides. 

 L'abocament es recollirà i es descarregarà de planta en planta, o bé s'abocarà 
a través de trompes. 
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 Es prohibeix fabricar morters directament sobre les plataformes de les 
bastides. 

 La distància de separació de la bastida al parament vertical de treball no serà 
superior a 30cm. en prevenció de caigudes. 

 Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les bastides, per 
tal d'evitar accidents per caiguda. 

 Es prohibeix «saltar» de la plataforma en bastida a l'interior de l'edifici; el pas 
es realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada a tal efecte. 

 Els contrapesos per a bastides penjades es realitzaran del tipus «prefabricat 
amb passador", es prohibeixen els contrapesos construïts a base de piles de 
sacs, bidons plens d'àrids... 

 S'establiran al llarg i a l'ample dels paraments verticals, «punts forts» de 
seguretat en els quals travar les bastides. 

 Les «carracas» d'elevació de les bastides penjades, es serviran perfectament 
enrotllades i engreixades després d'haver-les revisat. 

 Les «carracas» no s'arreplegaran directament sobre el terreny. La replega, si 
es possible es farà endreçadament sota teulat. 

 Els cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, 
tindran longitud suficient com per a que puguin ésser baixats totalment fins 
el terra, en qualsevol moment. 

 Les bastides seran capaces de suportar quatre vegades la càrrega màxima 
prevista. 

 Les bastides penjades en fase de «parada temporal de tall» hauran d'ésser 
baixats al nivell del terra, amb lo qual es prohibeix el seu abandonament en 
cotes elevades. 

 Les bastides s'inspeccionaran diàriament per l'Encarregat abans de començar 
els treballs, per tal de prevenir falles o faltes de mesures de seguretat. 

 Els elements que demostrin fallades tècniques o mal comportament es 
desmuntaran immediatament per a la seva reparació o substitució. 

 Es tendiran cables de seguretat ancorats a «punts forts» de l'estructura en els 
quals lligar el fiador del cinturó de seguretat, necessari per a la permanència 
o pas per les bastides. 

 Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de 
treballar sobre les bastides d'aquesta obra, intentaran detectar aquells 
trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs...) que puguin partir 
o provocar accidents a l'operari. Els resultats dels reconeixements es 
presentaran a la Direcció Facultativa. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Botes de seguretat 

 Calçat antilliscant 
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 Cinturó de seguretat classes A o C 

 Roba de treball 

 Vestit per a ambients plujosos 
 

 
2.9.16 Bastides sobre cavallets  

Riscos detectables més freqüents 

 Caigudes a diferents nivells 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes al buit 

 Cops o atrapaments durant les operacions de muntatge i desmuntatge 

 Els derivats de l'ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat 
(Trencaments, falles.) 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats, per tal d'evitar els 
riscos de treballar sobre superfícies inclinades. 

 Els cavallets de fusta, estaran sans, perfectament encolats i sense 
oscil·lacions, deformacions i trencaments, per a eliminar els riscos per fallada, 
trencament espontani o fimbreig. 

 Les plataformes de treball s'ancoraran perfectament als cavallets, evitant així 
balanceigs i altres moviments indesitjables. 

 Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals dels cavallets més de 
40cm. per tal d'evitar el risc de bolcada per basculament. 

 Els cavallets no estaran separats «eixos» entre si més de 2,5m. per tal d'evitar 
grans fletxes, indesitjables per a les plataformes de treball, doncs augmenten 
els riscos de fimbreig. 

 Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix 
expressament, la substitució d'aquests per bidons, piles de materials o 
similars, per tal d'evitar situacions d'inestabilitat. 

 Sobre les bastides de cavallets, només es mantindrà el material estrictament 
necessari i repartit uniformement per la plataforma de treball per tal d'evitar 
les sobrecàrregues que minvin la resistència dels taulons. 

 Els cavallets metàl·lics de sistema d'obertura de tancament o tisora, tindran 
cadenetes limitadores de l'obertura màxima que garantitzin la seva perfecta 
estabilitat. 

 Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran una amplada tauló serà 
com a mínim de 7cm. 

 Les bastides sobre cavallets, la plataforma de treball de la qual estigui a 2 o 
més metres d'alçada, estaran envoltades de baranes sòlides de 90cm. 
d'alçada, formades per passamà, llistó intermedi i entornpeu. 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

491 
 

 Les bastides sobre cavallets metàl·lics per a sustentació de plataformes de 
treball a 2 o més metre d'alçada, estaran envoltades de baranes sòlides de 
90cm. d'alçada, formades per passamà, llistó intermedi i entornpeu. 

 Les bastides sobre cavallets metàl·lics per a sustentació de plataformes de 
treball a 2 o més metres d'alçada, es travaran entre elles mitjançant «creus 
de Sant Andreu", per tal d'evitar els moviments oscil·latoris, que facin el 
conjunt insegur. 

 Els treballs a bastides sobre vores de forjats i cobertes hauran d'estar 
protegits del risc de caiguda des d'alçada per algun dels següents sistemes: 
 

 Penjament de «punts forts» de seguretat de l'estructura, cables 
en els quals lligar el cinturó de seguretat. 

 Penjant des de punts preparats per a això a la vora dels sostres de 
xarxes tenses de seguretat. 

 Muntatge de «peus drets» falcats amb fermesa al terra i al sostre, 
en els quals instal·lar una barana sòlida de 90cm. d'altura, 
mesurats des de la plataforma de treball, formada per passamà, 
llistó intermedi i entornpeu. 

 Es prohibeix de formar bastides sobre cavallets metàl·lics simples, 
les plataformes de les quals s’hagin de situar a 6 o més metres 
d'alçada. 

 Es prohibeix de treballar sobre plataformes aguantades per 
cavallets, recolzats aquests sobre una alta bastida sobre cavallets. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils a utilitzar en bastides 
sobre cavallets, estarà muntada a base de mànega anti-humitat 
amb porta llums estanc de seguretat amb mànec aïllants i reixat 
protector de la bombeta, connectats als quadres de distribució. 

 Es prohibeix de recolzar cavallets empresonant cables o 
mànegues elèctriques per tal d'evitar el risc de contactes elèctrics 
per ciselladora. 

 La fusta a utilitzar serà sana, sense defectes ni nusos a la vista, per 
tal d'evitar les riscos de trencament del taulons que formen una 
superfície de treball. 

 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Calçat antilliscant 

 Botes de seguretat 

 Cinturó de seguretat (per a treballs sobre plataformes ubicades a 2 o més 
metres d'alçada.) 
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2.9.17  Bastides metàl·liques tubulars 

Riscos detectables més freqüents 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes al buit 

 Atrapaments durant el muntatge 

 Caiguda d'objectes 

 Cops per objectes 

 Els derivats del treball realitzat a la intempèrie 

 Sobreesforços 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran presents 
les següents especificacions preventives: 

 No s'iniciarà un nou nivell sense haver acabat el nivell de partida amb 
tots els elements d'estabilitat (creus de Sant Andreu i travaments). 

 La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada, serà 
tal, que oferirà les garanties necessàries com per a poder lligat a ell el 
fiador del cinturó de seguretat. 

 Les barres, mòduls tubulars i taulons, s'aixecaran mitjançant sogues 
de cànem de Manila lligades amb «nusos de mariner". 

 Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després 
de la seva formació, mitjançant brides de subjecció contra 
basculejaments. 

 Els cargols de les mordasses, s'apretaran per igual, realitzant-se una 
inspecció del tram executat abans de començar el següent en 
prevenció de riscos per l'existència de cargols fluixos, o falta d'algun 
d'ells. 

 Les unions entre tubs es faran mitjançant els «nusos» o «bases» 
metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i passadors previstos, 
segons els models comercialitzats. 
 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60cm. d'amplada. 

 Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i amb posterioritat 
per un entornpeu de 15cm. 

 Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical de l'entornpeu 
posterior una barana sòlida de 90cm. d'altura, formada per passamà i llistó 
intermedi. 

 Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant les brides i passadors 
clavats als taulons. 
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 Els mòduls de fonament de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons 
de repartiment de càrregues en les zones de recolzament directe sobre el 
terreny. 

 Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues en les zones de recolzament directe sobre el 
terreny. 

 Els mòduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es 
complementaran amb entaulats i viseres segures a «nivell de sostre» en 
prevenció de cops a tercers. 

 Els mòduls de base de bastides tubulars, es travaran mitjançant travessers 
tubulars a nivell, per sobre d'1,90m., i amb els travessers diagonals, amb la 
finalitat de rigiditzar perfectament el conjunt i garantir la seguretat. 

 La comunicació vertical de la bastida tubular restarà resolta mitjançant la 
utilització d'escales prefabricades. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra el recolzament de les bastides 
tubulars sobre suplements formats per bidons, piles de materials diversos i 
similars. 

 Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi, de base de les bastides 
tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquest s amb 
claus d'acer, clavats a fons i sense doblar. 

 Es prohibeix de treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de 
bastides tubulars, si abans no s'ha envoltat amb baranes sòlides de 90cm. 
d'altura formades per passamà, barra intermèdia i entornpeu. 

 Les bastides tubulars sobre mòduls amb escaleta lateral, es muntaran amb 
aquesta cap a la cara exterior, es a dir, cap a la cara on no es treballa. 

 Es prohibeix en aquesta obra l'ús de bastida sobre cavallets, recolzades sobre 
plataformes de treball de les bastides tubulars. 

 Les bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30cm. del 
parament vertical en el que es treballa. 

 Les bastides tubulars es travaran als paraments verticals, ancorant-les als 
«punts forts» de seguretat de les façanes. 

 Les càrregues s'aixecaran fins a la plataforma de treball mitjançant corrioles 
muntades sobre forques tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues 
brides a la bastida tubular. 

 Es prohibeix de «fer pastes» directament sobre les plataformes de treball en 
prevenció de superfícies relliscoses que puguin fer caure als treballadors. 

 Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en 
prevenció d'accidents per sobrecàrregues innecessàries. 

 Els materials es repartiran uniformement sobre un tauló ubicat a mitja alçada 
en la part posterior de la plataforma de treball, sense que la seva existència 
minvi la superfície útil de la plataforma. 

 Es prohibeix treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota d'altres 
plataformes en les quals s'estigui treballant, en prevenció d'accidents per 
caiguda d'objectes. 
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 Es prohibeix treballar sobre les bastides tubulars sota règim de vents forts en 
prevenció de caigudes. 

 Es protegirà del risc de caigudes des d'alçada dels treballadors sobre les 
bastides tubulars, estenent xarxes tenses verticals de seguretat que 
protegiran les cotes de treball. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Roba de treball 

 Calçat antilliscant 

 Botes de seguretat 

 Cinturó de seguretat 
 

 
2.9.18  Escales de mà   

Riscos detectables més comuns 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al buit 

 Lliscament per incorrecte recolzament 

 Bolcada lateral per recolzament irregular 

 Trencament per defectes ocults 

 Els derivats d'usos inadequats o de muntatges perillosos (empalmada 
d'escales, formació de plataformes de treball, escales curtes per a l'alçada a 
salvar...) 

 Altres 
 

Mesures preventives en el cas d'escales de fusta 

 Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els muntants d'una 
sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

 Els graons de fusta estaran encaixats. 

 Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents, per tal que no amaguin possibles defectes. 

 Les escales de fusta es guardaran a cobert i s'utilitzaran preferentment per a 
usos interns de l'obra. 
 
 

Mesures preventives en el cas d'escales metàl·liques 

 Els muntants seran d'una sola peça i no tindran deformacions que puguin 
minvar la seva seguretat. 
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 Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures anti-oxidació que les 
preservin de les agressions de la intempèrie. 

 Les escales metàl·liques a utilitzar, no estaran suplementades amb unions 
soldades. 

 L’empalmada d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació de 
dispositius industrials fabricats amb aquesta finalitat. 
 

Mesures preventives en el cas d'escales de tisora 

 Les escales de tisora a utilitzar en aquest obra, estaran dotades en la seva 
articulació superior, de topants de seguretat d'obertura. 

 Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de 
cadeneta de limitació d'obertura màxima. 

 Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals, obrint els dos muntants 
per tal de no minvar la seva seguretat. 

 Les escales de tisora en posició d'ús estaran muntades amb els muntants en 
posició de màxima obertura per a no minvar la seva seguretat. 

 Les escales mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar plataformes 
de treball. 

 Les escales de tisora no s'utilitzaran si la posició necessària sobre elles per a 
realitzar un determinat treball, obliga a posar els peus en els tres darrers 
graons. 

 Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments 
horitzontals. 
 

Mesures preventives per a escales de ma en general 

 Es prohibeix la utilització d'escales de ma per a salvar altures superiors a 5m. 

 Les escales de mà a utilitzar, estaran dotades en els seu extrem inferior de 
sabates antilliscants de Seguretat. 

 Les escales de mà a utilitzar estaran lligades amb força, en el seu extrem 
superior, a l'objecte o estructura que donin accés. 

 Les escales de ma a utilitzar, sobrepassaran en 0,90m. l'altura a salvar; 
aquesta cota es mesurarà en vertical des del pla de desembarcament, a 
l'extrem superior del muntant. 

 Les escales de ma a utilitzar, s’instal·laran de tal forma que el seu recolzament 
inferior estigui separat de la projecció vertical del superior, 1/4 de la longitud 
del muntant entre recolzaments. 

 L'ascens i descens a través d'escales de mà a utilitzar en aquesta obra, quan 
es salvin alçades superiors als 3m., es realitzarà dotat amb cinturó de 
seguretat lligat a un cable de seguretat paral·lel per el qual circularà 
lliurement un mecanisme paracaigudes. 

 Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà iguals o superiors a 25 
kg. sobre escales de mà. 

 Es prohibeix de recolzar la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre 
llocs u objectes poc ferms que puguin minvar la seva estabilitat. 
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 L'accés d'operaris a través d'escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es 
prohibeix la utilització al mateix temps d'una sola escala per dos o més 
treballadors. 

 La pujada o baixada a través d'escales de mà en aquesta obra, es farà 
frontalment; es a dir, mirant directament els graons que s'estiguin utilitzant. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Botes de seguretat 

 Botes de goma o de P.V.C. 

 Calçat antilliscant 

 Cinturó de seguretat classe A o C 
 
 

2.9.19 Puntals    

Riscos detectables més freqüents 

 Caiguda des d'altura de les persones durant la instal·lació dels puntals. 

 Caiguda des d'altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

 Caiguda des d'altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 

 Cops en diverses parts del cos durant la manipulació 

 Atrapament de dits. 

 Caiguda d'elements que conformen els puntals sobre els peus. 

 Bolcada de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

 Trencament del puntal per fatiga del material. 

 Trencament del puntal per manca de falques o clavada. 

 Desplomat d'encofrats per causa de la disposició dels puntals. 
 

Normes o mesures preventives 

 Els puntals s'arreplegaran endreçadament per capes horitzontals d'un únic 
puntal en alçada i fons, el que es desitgi, amb la única excepció que cada capa 
es disposi perpendicularment a la immediata inferior. 

 L'estabilitat de les torretes de replega de puntals, s'assegurarà mitjançant la 
clavada de «peus drets» de limitació lateral. 

 Es prohibeix expressament que després de desencofrat, s'amunteguin 
irregularment els puntals. 

 Els puntals s'aixecaran en paquets uniformes sobre carretons flexats pels dos 
extrems. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra, la càrrega a l'espatlla de més de 
dos puntals per un sol home en prevenció de sobreesforços. 
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 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els 
passadors i mordasses instal·lats en posició d’immobilitat. 

 Les fileres de puntals es disposaran sobre jaços de fusta anivellats i aplomats 
en la direcció exacta en que hagin de treballar. 

 Els taulons de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats amb 
respecte a la vertical seran els que es falcaran. Els puntals, sempre es 
recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló. 

 Els puntals es clavaran al jaç i al sotapont, per aconseguir una major 
estabilitat. 

 El repartiment de càrregues sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 
sempre uniformement repartit. Es prohibeix expressament en aquesta obra 
les sobrecàrregues puntuals. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra, la correcció de la disposició dels 
puntals en càrrega deformada per qualsevol causa. En prevenció d'accidents, 
es disposarà adjacent amb la filera deformada i sense actuar sobre aquesta, 
una segona filera de forma correcta, capaç d’absorbir part dels esforços 
causants de la deformació, avisant d’immediat a la Direcció Facultativa, 
sempre que el risc d'enfonsament no sigui immediat; en el cas que si ho fos, 
s'abandonarà el tall i s'evacuarà tota l'obra. 

 Els puntals es travaran horitzontalment utilitzant les brides. 

 Els puntals tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 

 Els puntals estaran en perfectes condicions de manteniment. 

 Els cargols sense fi estaran engreixats, en prevenció d'esforços innecessaris. 

 Els puntals tindran en els seus extrems plaques per a recolzament i subjecció. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Roba de treball 

 Guants de cuir 

 Cinturó de seguretat 

 Botes de seguretat 
 

 

A LES FASES D'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

2.9.20 Excavacions a cel obert  

Riscos detectables més comuns 

 Esllavissada de terres o roques. 

 Despreniment de terres o roques, pel maneig de la maquinària. 
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 Despreniment de terres o roques, per sobrecàrrega de les vores de 
l'excavació. 

 Allau de terres per alteracions de l'estabilitat rocosa d'una vessant. 

 Despreniment de terres o roques, per no utilitzar el talús adequat. 

 Despreniment de terres o roques, per variació de la humitat del terreny 

 Despreniment de terres o roques per filtracions aquoses. 

 Despreniment de terres i roques per vibracions properes (pas proper de 
vehicles o línies fèrries, ús de martells trencadors...). 

 Despreniment de terres o roques, per alteracions del terreny, degudes a 
variacions fortes de temperatura. 

 Despreniment de terres o roques, per suportar càrregues properes a la vora 
de la excavació (torres elèctriques, pal de telègraf, arbres amb arrels al 
descobert,...). 

 Despreniment de terres o roques, per fallada d'apuntalaments. 

 Despreniment de terres o roques, en excavacions sota nivell freàtic. 

 Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per 
a moviment de terres. 

 Caigudes de personal o de coses a diferent nivell (des de la vora de la 
excavació). 

 Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques 
adverses (Baixes temperatures, forts vents, pluges,...). 

 Problemes de circulació interna (enfangat) deguts al mal estat de les pistes 
d'accés o circulació. 

 Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del traçat (eixos, 
carreteres, camins,...). 

 Caigudes de personal al mateix nivell. 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Interferències amb conduccions soterrades. 

 Els riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada dels mateixos a 
l'obra, durant les hores dedicades a producció o a descans. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 Abans de l'inici dels treballs s'inspeccionarà el tall a la fi de detectar possibles 
esquerdes o moviments del terreny. 

 El front d'excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d'un 
metre, l'alçada màxima d'atac del braç de la màquina. 

 Es prohibirà la replega de terres o de materials a menys de dos metres de la 
vora de la excavació per tal d'evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del 
terreny. 

 S'eliminaran aquells elements del fronts d'excavació que per la seva situació 
ofereixin risc de despreniment. 
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 El front i paraments verticals d'una excavació ha de ser inspeccionat sempre 
a l’inici (o deixar) els treballs, per l'Encarregat que assenyalarà els punts que 
hauran de tocar-se abans de l'inici (o abandonament) de les feines. 

 El sanejament (de terres o roques) mitjançant palanca (o pèrtiga) s'executarà 
subjecte mitjançant cinturó de seguretat amarrat a una «punt fort» (construït 
expressament, o del medi natural: arbre, gran roca, ...) 

 Es senyalitzarà mitjançant una línia (en guix, cal, ...) la distància de seguretat 
mínima d'aproximació a la vora de l'excavació. (mínim 2m., com a norma 
general). 

 Els coronaments de talussos permanents, als quals hagin d'accedir les 
persones, es protegiran mitjançant una barana de 90 cm. d'alçada, llistó 
intermedi i entornpeu, situada a dos metres com a mínim de la vora de 
coronament del talús (com a norma general). 

 L'accés o aproximació a distàncies inferiors a 2m. de la vora de coronament 
d'un talús sense protegir, es realitzarà subjecte amb cinturó de seguretat. 

 Es detindrà el treball a peu de talús, si no reuneix les degudes condicions 
d'estabilitat definides per la Direcció Facultativa. 

 S'inspeccionarà per l'Encarregat, les entibacions abans de l'inici de qualsevol 
treball en el coronament o en la base. 

 Es paralitzaran els treballs a peu d'entibacions, quan la garantia d'estabilitat 
no sigui ferma o ofereixi dubtes. En aquest cas, abans de realitzar qualsevol 
altre treball, haurà de reforçar-se, apuntalar-se, etcètera, l'entibació. 

 S’han de prohibir els treballs en la proximitat de pals elèctrics, de telègraf, ... 
quan l'estabilitat no quedi garantida abans de l'inici de les feines. 

 Han d'eliminar-se els arbres, arbusts i matolls, les arrels del quals hagin 
quedat al descobert minvant l'estabilitat pròpia i del tall efectuat al terreny. 

 s'han d'utilitzar testimonis que indiquin qualsevol moviment del terreny que 
suposi risc de despreniments. 

 Xarxes tenses ( o malla electrosoldada, segons càlcul), situades sobre talussos, 
rebudes amb fermesa, actuaran com a avisadors, al cridar l'atenció per 
embolsaments. 

 S'hauran d'estrebar tots els talussos que acompleixin qualsevol de les 
següents condicions: 

 Pendent: 1/1 en terrenys movedissos o que es puguin ensorrar. 

 Pendent: 1/2 en terrenys tous però resistents. 

 Pendent: 1/3 en terrenys molt compactes. 

 Es prohibeix estar o treballar a peu d'un front d'excavació recentment obert, 
abans de procedir al seu sanejament. 

 Les maniobres de càrrega a cullera de camions, seran dirigides per 
l'Encarregat de l'obra. 

 La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de la 
excavació no superior als 3m. per a vehicles lleugers i de 4m. per a vehicles 
pesats. 

 Es conservaran els camions de circulació interna cobrint clots, eliminant 
brandons i compactant. 
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 Es recomana d'evitar en tant sigui possible els fangars, en prevenció 
d'accidents. 

 S’esmotxarà la vora superior del tall vertical en bisel, amb pendent, (1/1, 1/2, 
1/3, segons el tipus de terreny), establint-se la distància mínima de seguretat 
d'aproximació a la vora, a partir del tall superior en bisel. 

 Es construiran dos accessos a l’excavació separats entre ells, un per a la 
circulació de persones i l'altre per a la maquinària i camions. 

 Es construirà una barrera (Vallat, barana, vorera,...) d'accés de seguretat a la 
excavació per a l'ús vianant (en el cas de no poder-se construir accessos 
separats per a màquines i persones). 

 S'ha d'acotar l'entorn i prohibir treballar (o estar) dins el radi d'acció del braç 
d'una màquina per a moviment de terres. 

 Es prohibeix estar o treballar a peu d'un front d'excavació recentment obert, 
abans d’haver procedit al seu sanejament o estrebat. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 

protecció personal a utilitzar en aquesta obra estaran homologades. 

 Roba de treball. 

 Casc de polietilè (la utilitzaran, a més a més de personal a peu, els maquinistes 
i camioners, que desitgin o hagin d'abandonar les corresponents cabines de 
conducció.) 

 Botes de seguretat. 

 Botes de seguretat impermeables. 

 Vestits impermeables en ambients plujosos. 

 Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable. 

 Màscares. 

 Cinturons antivibratoris (en especial per als conductors de maquinària per a 
moviment de terres): 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o P.V.C.. 
 

2.9.21  Excavació de rases 

Riscos detectables més comuns 

 Despreniment de terres. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a l'interior d'una rasa. 

 Atrapament de persones amb maquinària. 

 Els derivats per interferències amb conduccions soterrades. 

 Inundacions. 

 Cops per objectes. 

 Caigudes d'objectes. 
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 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 El personal que hagi de treballar en aquesta obra a, l'interior de les rases 
coneixerà els riscos als quals pot estar sotmès. 

 L'accés i sortida d'una rasa es farà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la 
vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de 
repartiment de càrregues. L'escala sobrepassarà 1m., de la vora de la rasa. 

 Resten prohibits les replegues (terres, materials, etcètera) a una distància 
inferior a 2m., de la vora de la rasa. 

 Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior als 2m. es protegiran les 
vores de coronament amb una barana reglamentària (passamà, llistó 
intermedi i entornpeu) situada a una distància mínima de 2m. de la vora. 

 Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5m., s'estrebarà. 

 Quan la profunditat de la rasa sigui inferior a 2m. s’instal·larà una senyalització 
de perill de qualsevol dels següents tipus: 
 

 Línia de guix o cal situada a 2m. de la vora de la rasa i paral·lela a la 
mateixa. 

 Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per banderoles 
sobre peus drets. 

 Tancament eficaç de l'accés al coronament de les vores de les rases 
en tota una determinada zona. 

 La combinació de les anteriors. 
 

 Si els treballs requereixen il·luminació, aquesta es produirà mitjançant 
torretes aïllades amb connexió a terra, en les quals s’instal·laran projectors de 
intempèrie, alimentats mitjançant el quadre elèctric general d'obra. 

 Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació de les llums es 
farà a 24 V. Els portàtils estaran proveïts de reixa protectora i de carcassa-
mànec aïllats electrònicament. 

 Es tendirà sobre la superfície dels talussos, una malla filferro galvanitzat 
subjecte al terreny amb fermesa mitjançant rodons de ferro d'1m. de longitud 
clavats al terreny. 

 Es tendirà sobre la superfície dels talussos una unitat de consolidació 
temporal de seguretat, per a protecció dels treballs a realitzar a l'interior de 
la rasa. 

 En règim de pluges i entollat de les rases, es imprescindible la revisió 
minuciosa i detallada abans de començar de nou els treballs. 

 S'establirà un sistema de senyals acústics, conegudes pel personal, per tal 
d'avisar e possibles perills. 

 Es revisarà l'estat dels talls i talussos a intervals regulars en aquells casos en 
els quals puguin rebre empentes exògenes per proximitat de camins, 
carreteres o carrers transitats per vehicles, i en especial si en la proximitat hi 
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han zones on s'utilitzin martells pneumàtics, es facin compactacions per 
vibració o passin maquinàries per al moviment de terres. 

 Els treballs a realitzar a les vores de les rases, amb talussos no gaire estable, 
s'executaran subjectes amb cinturó de seguretat amarrat a «punts forts» 
ubicats a l'exterior de les rases. 

 Es farà el desguàs immediat de les aigües que surtin (o caiguin a l'interior de 
les rases per tal d'evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

 Es revisaran les estrebades després de la interrupció dels treballs abans de 
començar un altre cop. 
 

Peces de protecció personal 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Màscara antipols amb filtre mecànic recambiable. 

 Ulleres antipols. 

 Cinturó de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma. 

 Roba de treball. 

 Vestit per a ambients humits o plujosos. 

 Protectors auditius. 
 
2.9.22  Excavació de terres mitjançant procediments pneumàtics  

Riscos detectables més comuns 

 Caiguda de persones i d'objectes a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes al mateix nivell. 

 Cops o projeccions. 

 Lesions per trencament de barres o punters del barrobí. 

 Els derivats de la realització de treballs en ambients polsosos. 

 Lesions per trencament de les mànegues. 

 Lesions per treballs continuats exposats a fortes vibracions (Trepadors). 

 Despreniment de terres o roques. 

 Lesions per treballs executats en ambients molt humits. 

 Sobre esforços. 

 Altres. 
 

Normes o mesures preventives 

 Les zones de treball amb risc de caiguda des d'alçada, s'executaran subjectes 
amb el cinturó de seguretat a un punt ferm i sòlid del terreny (del medi natural 
o bé construït exprés). 
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 Abans d'iniciar els treballs, les zones de treball seran inspeccionades per 
l'Encarregat que serà qui donarà ordre de començar. 

 Es recomana prohibir treballs al voltant d'un martell pneumàtic en 
funcionament a distàncies inferiors als 5m., evitant així riscos innecessaris. 

 Es prohibeix situar treballadors en cotes inferiors sota un martell pneumàtic 
en funcionament, prevenint així accidents per despreniment. 

 S’instal·larà una visera protectora en aquelles zones de treball, que hagin 
d'executar-se en cotes inferiors, sota un martell pneumàtic en funcionament. 

 S'eliminaran els arbres ubicats a la vora de talussos que hagin de suportar 
vibracions de martells pneumàtics, en prevenció d'accidents per bolcada de 
troncs. 

 Els empalmes i les mànegues de pressió dels martells pneumàtics, es revisarà 
a l'inici de cada període de trencament, substituint aquells, o els trams d'ells, 
defectuosos o deteriorats. 

 Es procurarà que els forats es facin a «sotavento», en prevenció d'exposicions 
innecessàries a ambients pulvígens. 

 En prevenció d'accidents es imprescindible controlar l'estat dels punters o 
barres perforadores, la bona durada o comportament dels caps dels forats, i 
que el capçal de les barres sigui el desitjat pel fabricant per al martell a utilitzar 
i la seva correcta fixació. 

 El personal que utilitzi els martells haurà de conèixer el perfecte 
funcionament de l'eina, la correcta execució del treball i els riscos propis de 
l'eina. 

 Es prohibeix deixar el punxó clavat al interrompre el treball. 

 Es prohibeix abandonar el martell mantenint connectat el circuit de pressió. 

 El personal que utilitzi martells pneumàtics en ambients pulverulents serà 
objecte d'atenció especial en tot allò referent a les vies respiratòries en les 
revisions mèdiques. 

 Abans d'iniciar els treballs, es coneixerà si a la zona en la qual s'utilitza el 
martell pneumàtic existeixen conduccions d'aigua, gas o electricitat soterrats 
a la fi de preveure possibles accidents per interferència. 

 En especial, en presència de conduccions elèctriques que surten en llocs no 
previstos, es paralitzaran les obres, notificant-se el fet a la Companyia 
Elèctrica subministradora, a la fi de que tallin la corrent abans de la 
continuació dels treballs. 

 Resta prohibit utilitzar martells trencadors dins del radi d'acció de la 
maquinària per a moviment de terres o excavacions. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 

 Protectors auditius. 

 Ulleres anti-projecció. 
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 Màscara antipols amb filtre específic recambiable. 

 Guants de cuir encarregats. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma de seguretat. 

 Botes i guants aïllants de l'electricitat per a treballs amb sospita de trobar 
cables elèctrics soterrats. 

 Roba de treball. 

 Davantal de cuir. 

 Cinturó i polseres antivibratòries. 

 Polaines de cuir. 
 
 
2.9.23  Replè de terres   

Riscos detectables més comuns 

 Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 

 Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 

 Caiguda de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 

 Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les 
maniobres. 

 Atropellament de persones. 

 Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 

 Accidents per conduccions en ambients pulverulents de poca visibilitat. 

 Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre fang. 

 Vibracions sobre les persones. 

 Soroll ambiental. 

 Altres. 
 

 
Normes o mesures preventives 

 Tot el personal que utilitzi els camions, dúmper, serà especialista en el maneig 
d'aquests vehicles, essent en possessió de la documentació que acrediti 
capacitació. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans 
d'accionament pneumàtic, quedant reflectits les revisions en el llibre de 
manteniment. 

 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima 
admissible, que portaran sempre escrita en forma llegible. 

 Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la 
«Tara» i la «Carga màxima». 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en 
nombre superior als seients existents a l'interior. 

 Cada equip de càrrega per a replè estarà dirigit per un cap d'equip que 
coordinarà les maniobres. 
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 Es regaran periòdicament les zones de treball, les càrregues i les caixes de 
camions, per tal d'evitar les polsegueres. 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per 
tal d'evitar interferències, tal com es dissenyin als plànols. 

 S’instal·larà a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids topants de limitació 
de recorregut per a l'abocament cap enrere, a les distàncies assenyalades als 
plànols. 

 Totes les maniobres d'abocament cap enrere estaran dirigides per 
l'Encarregat. 

 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5m. a 
l'entorn de compactadores i piconadores en funcionament. 

 Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de replè i 
compactació estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals 
normalitzades de «perill indefinit", «perill sortida de camions» i «STOP", tal i 
com indiquen els plànols. 

 Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat 
en cas de bolcada. 

 Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb 
responsabilitat civil il·limitada. 

 S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 
d'aquest tipus de treball. 

 Els conductors de qualsevol vehicle amb cabina tancada, resten obligats a 
utilitzar el casc de seguretat per a abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologats. 

 Casc de polietilè. 

 Botes de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat. 

 Màscares antipols amb filtre mecànics recambiable. 

 Guants de cuir. 

 Cinturó antivibratori. 

 Roba de treball. 
 
2.9.24 Treballs amb ferralla: manipulació i posada en obra   

Riscos detectables més comuns 

 Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons de ferro. 

 Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 
ferralla. 

 Aplastaments durant les operacions de muntatge d'armadures. 

 Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures. 
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 Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d'acer durant l'estirat o 
doblat. 

 Sobreesforços. 

 Caigudes des d'alçada. 

 Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 Es deixarà en obra un espai dedicat a la replega classificada de rodons de 
ferralla, pròxim al lloc de muntatge d'armadures, tal com es descriu als 
plànols. 

 Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre un jaç 
de fusta capa a capa, evitant les alçades de piles superiors a 1,50m. 

 El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua, s'executarà 
suspenent la càrrega de dos punts separats mitjançant bragues. 

 La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte 
separat del lloc de muntatge, assenyalats en els plànols. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran ajuntant-les en un lloc 
determinat als plànols per a la seva posterior càrrega i transport a l'abocador. 

 Es farà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn al 
banc de treball. 

 La ferralla muntada es transportarà al punt de ubicació suspesa del ganxo de 
la grua mitjançant bragues que la subjectaran de dos punts distants per tal 
d'evitar deformacions i desplaçaments no desitjats. 

 Resta prohibit el transport aeri d'armadures de pilars en posició vertical. Es 
transportaran suspesos de dos punts mitjançant bragues fins a arribar a un 
punt proper al lloc d’ubicació, dipositant-se al terra. Només es permetrà el 
transport vertical per a la ubicació exacta «in situ». 

 Es prohibeix enfilar-se per les armadures en qualsevol cas. 

 Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar 
correctament instal·lades les xarxes de protecció. 

 S'evitarà en tant sigui possible caminar pel fons del encofrats de jàsseres, (o 
bigues). 

 S’instal·laran senyals de perill en els sostres tradicionals, avisant sobre el risc 
de caminar sobre els revoltons. 

 S’instal·laran «camins de tres taulons d'amplada» (60 cm. com a màxim) que 
permetin la circulació sobre sostres en fase d'armat de negatius. 

 Les maniobres d'ubicació «in situ» de ferralla muntada es guiaran mitjançant 
un equip de tres homes; dos guiaran mitjançant llargs en dos direccions la 
peça a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a 
efectuar les correccions de plomada. 
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Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 

 Roba de treball. 

 Cinturó porta-eines. 

 Cinturó de seguretat. 

 Vestits per a temps plujós. 
 
 
2.9.25  Treballs de manipulació del formigó 

Riscos detectables més comuns 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de objectes o persones al buit 

 Enfonsament d'encofrats 

 Trencament d'encofrats 

 Trepitjades sobre objectes punxents 

 Trepitjades sobre superfícies de trànsit 

 Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats 

 Contactes amb el formigó (dermatitis) 

 Fallada de travades 

 Corriment de terres 

 Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 
adverses 

 Atrapaments 

 Vibracions per maneig d'agulles vibrants 

 Vibracions per treballs propers d'agulles vibrants sobre tractor 

 Soroll ambiental 

 Contactes elèctrics 

 Altres 
 
 

Normes o mesures preventives 

Abocaments directes mitjançant canaleta 

 S’instal·laran forts topants final de recorregut dels camions formigoneres 
evitant així bolcades. 

 Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2m. de 
la vora de la excavació. 
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 Es prohibeix situar els treballadors darrera dels camions quan aquests vagin 
cap enrere. 

 S'instal·laran baranes sòlides en el front de la excavació protegint el tall de 
guia de la canaleta. 

 S'instal.laran baranes sòlides en el front de la excavació protegint el tall de 
guia de la canaleta. 

 S’instal·larà un cable de seguretat lligat a «punts sòlids» en el qual enganxar 
el mosquetó del cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des 
d'alçada. 

 S'habilitaran «punts de permanència» segurs; intermedis, en aquelles 
situacions d'abocament a mitja vessant. 

 La maniobra d'abocament serà dirigida per l'Encarregat que vigilarà que no es 
realitzin maniobres insegures. 
 

Abocament mitjançant cubilot 

 Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de 
la grua que l'aguanta. 

 L'obertura del cubilot per a l'abocament es farà exclusivament utilitzant la 
palanca que hi ha amb aquesta finalitat, amb les mans protegides amb guants 
impermeables. 

 Es farà el possible per no donar cops amb el cubilot a encofrats o travades. 

 Del cubilot penjaran caps de guia per a ajudar a la seva correcta posició 
d'abocament. Es prohibeix guiar-lo directament, en prevenció de caigudes per 
moviment pendular del cubilot. 
 

Abocament de formigó mitjançant bombeig 

 L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en 
aquest treball. 

 La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets travant-
se les parts susceptibles de moviment. 

 La mànega terminal d'abocament, estarà vigilada a l'hora per un mínim de dos 
treballadors, per tal d'evitar caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

 Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície, s'establirà un 
camí de taulons segur sobre el que podran recolzar-se els treballadors que 
vigilen l'abocament de la mànega. 

 El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 
formigonat, serà dirigit per un operari especialista, prevenint accident per 
«taps» i «sobre pressions» internes. 

 Abans de començar la operació de bombeig de formigó, s'haurà de preparar 
el conducte enviant masses de morter de dosificació, evitant així «taps". 

 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la 
xarxa de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total, del 
circuit. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 
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 Els treballadors, lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la 
pilota de neteja, a elements sòlids, separant-se del lloc abans de començar 
aquesta operació. 

 Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, 
complimentant el llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de 
la Direcció Facultativa. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Casc de seguretat amb protectors auditius 

 Guants de seguretat classes A o C 

 Guants impermeabilitzats 

 Botes de seguretat 

 Botes de goma o P.V.C. de seguretat 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 Roba de treball 

 Vestits impermeables per a temps plujós 

 Davantal 

 Cinturó antivibratori 

 Polseres antivibratòries 

 Protectors auditius 
 

 
2.9.26 Sanejament   

Riscos detectables més comuns 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Cops i talls per l'ús d'eines manuals 

 Sobreesforços per postures obligades 

 Desplom de talussos 

 Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats 

 Electrocució 

 Intoxicació per gasos 

 Explosió per gasos, o líquids 

 Atac de rates 

 Trencament del torn 

 Dermatitis per contacte amb el ciment 

 Infeccions  

 Altres 
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Normes o mesures preventives 

 El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general es farà segons els plànols 
del projecte objecte d'aquest Estudi de Seguretat e Higiene. 

 Els tubs per a les conduccions s'emmagatzemaran en una superfícies el més 
horitzontal possible sobre jaços de fusta, en un receptacle delimitat per 
diferents peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes 
llisquin o rodin. 

 Sempre que existeixi perill d'enfonsament, s’estrebarà segons càlculs 
expressos de projecte. 

 Es prohibirà la replega de materials a una distància inferior a 2 m., d'una rasa. 
 

Mesures de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de cuir 

 Guants de goma (o P.V.C.) 

 Botes de seguretat 

 Botes de goma (o P.V.C.) de seguretat 

 Roba de treball 

 Cinturó de seguretat 

 Maniguets i polaines de cuir 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
2.9.27  Ram de paleta  

Riscos detectables més comuns 

 Caiguda de persones al buit 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Caiguda d'objectes sobre persones 

 Cops contra objectes 

 Talls pel maneig d'objectes i eines manuals 

 Dermatitis per contactes amb el ciment 

 Partícules als ulls 

 Talls per utilització de màquines-eina 

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents 

 Sobreesforços 

 Electrocució 

 Atrapaments pels aparells d'elevació i transport 

 Els derivats de l'ús de medis auxiliars 

 Altres 
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Normes o mesures preventives 

 Els forats existents en el terra, es protegiran per a evitar caigudes. 

 Els forats d'una vertical, seran destapats per al plomat corresponent, després 
del qual es començarà el tancament definitiu del forat, en prevenció de riscos 
per manca generalitzada o parcial de proteccions en el terra. 

 Els grans forats, es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada 
alternativament cada dues plantes. 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans forats fins 
estar acabats en tota la seva alçada els ampits de tancament dels dos forjats 
que cada tros de xarxa protegeix. 

 Els forats restaran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en 
la fase d'estructura, posant-se noves proteccions si estiguessin deteriorades. 

 S'esglaonaran les rampes d'escala de forma provisional amb graons de 
dimensions: 

 Amplada: mínima 90 cm. 
 Estesa: més gran de 23 cm. 
 Davanter: menor de 20 cm. 

 Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana 
sòlida de 90cm., d'alçada formada per passamà, llistó intermedi i entornpeu 
de 15 cm. 

 S'establiran cables de seguretat lligats entre els pilars en els quals enganxar el 
mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i 
instal·lació de mires. 

 S’instal·larà en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de «perill 
de caiguda des d'alçada» i d’obligatori utilitzar el cinturó de seguretat". 

 Totes les zones en les quals s'hagi de treballar estaran suficientment 
il·luminades. D'utilitzar-se portàtils estaran alimentades a 24 V., en prevenció 
de risc elèctric. 

 Les zones de treball es netejaran cada dia de deixalles, per tal d'evitar 
acumulacions innecessàries. 

 A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura. Es prohibeix els 
«ponts d'un tauló". 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les 
plantes, en prevenció del risc de caiguda al buit. 

 El material ceràmic es pujarà a les plantes sense trencar els fleixos amb els 
que el subministra el fabricant, per tal d'evitar el risc de caiguda de càrrega. 

 El maó o bloc no subjecte s'elevarà apilat endreçadament a l'interior de 
plataformes, vigilant que no puguin caure peces per desplom durant el 
transport. 

 La ceràmica o bloc paletitzat transportada amb grua, es dirigirà mitjançant 
extrems lligats a la base de la plataforma d'elevació, mai directament amb les 
mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndul de la 
càrrega. 
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 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran 
únicament en el tram necessari per a introduir la càrrega de maons o blocs en 
un determinat lloc, posant-se de nou en el temps mort entre recepcions de 
càrrega. 

 Es prohibeix de concentrar la càrrega de maons o blocs en un determinat lloc, 
posant-se de nou en el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix de concentrar la càrrega de maons o blocs sobre obertures. La 
replega de palets, es realitzarà pròxima a cada pilar per tal d'evitar les 
sobrecàrregues de la estructura en els llocs de menor resistència. 

 S'instal.laran cables de seguretat entorn dels pilars propers a la façana per a 
ancorar a ells els mosquetons dels cinturons de seguretat, durant les 
operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues entre plantes. 

 Les deixalles es trauran diàriament mitjançant trompes d’evacuació muntades 
a tal efecte, per tal d'evitar el risc de trepitjades sobre materials. 

 Les deixalles s'amuntegaran en llocs propers a un pilar determinat, es 
politjaran a una plataforma elevatòria evitant copar la seva capacitat i es 
descendiran per al seu abocament mitjançant grua. 

 Es prohibeix llençar deixalles directament per obertures de façanes, forats o 
patis. 

 Es prohibeix pujar testeres de gran superfície sota règim de vents forts. 

 Es prohibeix treballar al costat de paraments fets de nou, abans de 
transcorregudes 48 hores, si existeix règim de vents forts sobre ells. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de sostres si abans 
no s'ha posat una protecció sòlida envers possibles caigudes al buit formada 
per peus drets i travessers horitzontals. 

 Es prohibeix saltar del sostre a les bastides penjades o a l’inrevés. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de P.V.C. o de goma 

 Guants de cuir 

 Botes de seguretat 

 Cinturó de seguretat, classes A, B, C. 

 Botes de goma amb puntera reforçada 

 Roba de treball 
 
2.9.28  Cobertes   

Riscos detectables més comuns 

 Caiguda de persones al buit 

 Caiguda de persones per la coberta 

 Caiguda de persones a diferent nivell 
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 Caiguda d'objectes a nivells inferiors 

 Sobreesforços 

 Cremades 

 Cops o talls per maneig d'eines manuals 

 Cops o talls per maneig de la xapa metàl·lica 

 Enfonsament de la superfície de recolzament 
 

 
Normes i mesures preventives 

 El personal encarregat de la construcció, serà coneixedor del sistema 
constructiu més correcte a posar en pràctica, en prevenció de riscos per 
imperície. 

 El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes fora al voltant de 
l'edifici. No es permeten caigudes sobre xarxa superiors a 6 m. 

 Es tendirà, unit a dos «punts forts» dels punts alts, un cable d'acer de 
seguretat en el qual lligat el fiador del cinturó de seguretat, durant l'execució 
de les feines. 

 El risc de caiguda des d'alçada es controlarà mantenint les bastides 
metàl·liques recolzats de construcció del tancament. En el coronament del 
mateixos, sota cota de ràfec, i sense deixar separació amb la façana, es posarà 
una plataforma sòlida (taulons de fusta travats o de peces especials 
metàl·liques per a formar plataformes de treball en bastides tubulars 
existents al mercat) envoltada d'una barana sòlida que sobrepassi en 1m. la 
cota límit del ràfec. 

 El risc de caiguda d'alçada es controlarà construint la plataforma descrita a 
l'apartat anterior, sobre taulons volats contrapesats i allotjats en escorrentius 
de la façana. No deixarà forats lliures entre la façana i la plataforma de treball. 

 El risc de caiguda d'altura es controlarà edificant com a primera unitat de la 
coberta, l'ampit perimetral de 90cm. d'alçada. 

 L'accés als plans inclinats es farà per forats en el terra de dimensions inferiors 
a 50 x 70 cm., mitjançant escales de mà que sobrepassin en 1m. l'altura a 
salvar. 

 L'escala es recolzarà sempre en la cota horitzontal més elevada del forat a 
passar, per a mitigar en el possible, sensacions de vertigen. 

 La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es farà 
mitjançant passarel·les falcades interiorment de tal manera que absorbint la 
pendent, restin horitzontals. 

 Les xapes s'arreplegaran repartits pels vessants evitant sobrecàrregues. 

 Les xapes s'aixecaran mitjançant plataformes protegides, mitjançant el ganxo 
de la grua. 

 Les xapes es descarregaran per tal d'evitar vessades i bolcades, sobre les 
vessants, sobre plataformes horitzontals muntades sobre falques que 
absorbeixin la pendent. 
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 Les plataformes d'aixecament, seran governades per a la seva recepció 
mitjançant cordes, mai directament amb les mans, en prevenció de cops i 
atrapaments. 

 Es suspendran els treballs sobre les vessants amb vents superiors als 60 km/h., 
en prevenció de risc de caiguda de persones o objectes. 

 Les vessants es mantindran lliures d'objectes que pugin dificultar els treballs 
o els desplaçaments segurs. 

 Es tendiran cables d'acer lligats a «punts forts» dels punts alts per a lligar els 
fiadors dels cinturons de seguretat. 

 Es paralitzaran els treballs en cas de pluja, gelada o neu. 

 Es tendiran xarxes horitzontals sota les corretges subjectes als pilars. 

 En els accessos a les cobertes es posaran cartells de «perill, trepitgi sobre les 
corretges", «trepitgi sobre les plataformes de circulació". 

 S'habilitaran camins de circulació formats per plafons travats entre sí, 
instal·lats transversalment a les ones. 

 Les visites de manteniment, es faran caminant sobre els «senders» marcats, 
(amb pintura al clorocautxú, per exemple), sobre les plaques. 

 Les visites de manteniment per a accés d'equips d'intempèrie es farà a través 
de passarel·les metàl·liques disposades sobre les plaques i vorejar de baranes 
de 90cm. d'altura, barra intermèdia i entornpeu. 

 Al costat de la sortida a coberta, es posarà de forma permanent una 
plataforma portàtil lleugera (en alumini per exemple) a utilitzar durant les 
operacions de manteniment o substitució d'elements. 

 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Botes de seguretat 

 Botes de goma amb puntera reforçada 

 Guants de cuir 

 Guants de goma 

 Cinturó de seguretat classes A, B o C 

 Roba de treball 

 Vestits per a temps plujós 
 
 

2.9.29 Enrajolats    

Riscos detectables més comuns 

 Cops per maneig d'objectes o eines manuals 

 Talls per maneig d'objectes amb arestes tallants o eines manuals 

 Caigudes al mateix nivell 
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 Talls en els peus per trepitjades sobre deixalles i materials amb arestes tallants 

 Cossos estranys als ulls 

 Dermatitis per contacte amb el ciment 

 Contactes amb energia elèctrica 

 Sobreesforços 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 El tall de les peces es farà en via humida per a evitar la formació de pols 
ambiental durant el treball. 

 El tall de les peces es farà en locals oberts, per a evitar respirar aire amb gran 
quantitat de pols. 

 Els llocs de feina es netejaran de retalls i deixalles de pasta. 

 Les bastides en cavallet, tindran sempre plataformes de treball d'amplada no 
inferior als 60cm. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, 
caixes de materials, etcètera. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada 
sobre el terra a l'entorn dels 2m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb porta llums estancs amb 
mànec aïllant i reixat de protecció de la bombeta i alimentats a 24 V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 

 Les deixalles s'amuntegaran endreçadament per a la seva evacuació 
mitjançant trompes. 

 Es prohibeix llençar deixalles directament pels forats de façana. 

 Les caixes de material, s'arreplegaran en les plantes repartides al costat del 
lloc on s'hagin d’instal·lar, situades el més allunyades possible de les 
obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Les caixes de material, mai es disposaran de forma que utilitzin els llocs de 
pas, per a evitar els accidents per ensopegades. 

 
Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de P.V.C. o goma 

 Guants de cuir 

 Botes de seguretat 

 Botes de goma amb puntera reforçada 

 Ulleres antipols 

 Màscares antipols amb filtre mecànic recambiable específic per al material a 
tallar 
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 Roba de treball 
 
 
2.9.30 Arrebossats  

Riscos detectables més comuns 

 Talls per ús d'eines 

 Caigudes 

 Cossos estranys als ulls 

 Dermatitis per contacte amb ciment 

 Contactes amb energia elèctrica 

 Sobreesforços 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit i 
de recolzament per a realitzar els treballs d'arrebossat per tal d'evitar 
accidents per relliscada. 

 Les plataformes sobre cavallets, tindran la superfície horitzontal i cuallada de 
taulons, evitant graons i forats que puguin originar ensopegades i caigudes. 

 Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de material, etcètera, per tal d'evitar 
accidents deguts al fet de treballar sobre superfícies insegures. 

 Es penjaran d'elements ferms de l'estructura, cables en els quals lligar el fiador 
del cinturó de seguretat per a realitzar treballs amb risc de caiguda des 
d'alçada. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el terra entorn als 2m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb porta llums estancs amb 
mànec aïllant i reixat de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els 
alimentarà a 24 V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella. 

 Les mires, es carregaran a l'espatlla, si fa el cas, però de tal manera que, al 
caminar, l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'alçada del casc de 
qui el porta, per tal d'evitar cops a altres treballadors. 

 El transport de mires sobre carretons, es farà lligant fort el paquet de mires al 
carretó, per tal d'evitar accidents per desplom de mires. 

 El transport de sacs es farà preferentment sobre carretons de ma, per tal 
d'evitar sobreesforços. 

 Els sacs d'aglomerants, s'arreplegaran endreçadament repartits al costat de 
les zones de treball en els que s'hagi d'utilitzar, el més separat possible de les 
obertures, per tal d'evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els sacs d'aglomerant es deixaran de forma que no obstaculitzin els llocs de 
pas, per al d'evitar ensopegades. 
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 Es tendiran cables lligats a «punts forts» en els quals lligar el fiador del cinturó 
de seguretat, per a realitzar els arrebossats des de bastides penjades. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de P.V.C. o goma 

 Guants de cuir 

 Botes de seguretat 

 Bota de goma amb puntera reforçada 

 Ulleres de protecció enfront gotes de morter 

 Roba de treball 

 Cinturó de seguretat classes A, B o C. 
 
 
2.9.31 Muntatge de vidre  

Riscos detectables més comuns 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Caiguda de persones al buit 

 Talls a mans, braços o peus duran les operacions de transport i ubicació 
manual del vidre 

 Els derivats del trencament fortuït de les planxes de vidre 

 Els derivats dels medis auxiliars a utilitzar 
 

Normes o mesures preventives 

 Les replegues de vidre s'arreplegaran sobre jaços de fusta 

 A nivell exterior s'acotarà amb corda de banderoles la vertical dels paraments 
en els quals s'estigui treballant, per tal d'evitar el risc de cops a les persones 
per fragments de vidre, desprès. 

 Es prohibeix estar o treballar en la vertical d'un tall d’instal·lació de vidre. 

 Es mantindran lliures de fragments de vidre les zones de treball, per tal 
d'evitar el risc de talls. 

 Els vidres es tallaran a la mida adequada per a cada forat en el local assenyalat 
a tal efecte. 

 La manipulació de les planxes de vidre es farà amb l'ajuda de ventoses de 
seguretat. 

 Els vidres ja instal·lats, es pintaran de seguida a base de pintura a la cal, per a 
significar la seva existència. 
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 Els vidres s'emmagatzemaran sobre jaços de fusta en posició quasi vertical, 
lleugerament decantats contra un determinat parament. Es senyalitzarà 
l'entorn amb cal i rètols de «precaució vidre». 

 El Coordinador de Seguretat, tindrà cura de que els camins a seguir amb el 
vidre, estiguin sempre nets per tal d'evitar accidents. 

 Les planxes de vidre transportades a mà, es mouran sempre en posició vertical 
per a evitar accidents per trencament. 

 Quan el transport del vidre hagi de fer-se a mà per camins poc il.luminats, els 
treballadors seran guiats per un tercer, per tal d'evitar risc de topada i 
trencaments. 

 La instal·lació de vidre de murs cortina, es realitzarà des de l'interior de 
l'edifici, subjecte l'operari amb el cinturó de seguretat, lligats als ganxos de 
seguretat dels brancals. 

 Les bastides que hagin d'utilitzar-se per a la instal·lació dels vidres, estaran 
protegits en la seva part davantera per una barana sòlida de 90cm. d'altura, 
mesurats des de la plataforma de treball, formada per passamà, llistó 
intermedi i entornpeu, per tal d'evitar caigudes al buit durant els treballs. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets, bidons, caixes o piles de material 
i assimilables, per tal d'evitar els treballs realitzats sobre superfícies 
inestables. 

 Es prohibeixen els treballs amb vidre en aquesta obra, en règim de 
temperatures superiors als 0°. 

 Es prohibeixen els treballs amb vidre sota règim de vents forts. 

 Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de cuir 

 Manyoples de cuir 

 Polseres de cuir que cobreixin el braç 

 Botes de seguretat 

 Polaines de cuir 

 Davantal 

 Roba de treball 

 Cinturó de seguretat, classes A, B o C. 
 
 
2.9.32 Pintura i envernissat  

Riscos detectables més freqüents 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Caiguda de persones al buit 

 Cossos estranys als ulls 

 Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives 
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 Contacte amb substàncies corrosives 

 Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors 

 Contactes amb l'energia elèctrica 

 Sobreesforços 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 Les pintures, s'emmagatzemaran en els llocs destinats, mantenint-se sempre 
la ventilació per tir d'aire, per a evitar riscos d'incendis. 

 S’instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al 
magatzem de pintures. 

 Sobre la porta d'accés al magatzem de pintures, s’instal·larà un rètol de «perill 
incendi» i un altre de «prohibit fumar". 

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilen sobre taulons de 
repartiment de càrregues evitant així sobrecàrregues innecessàries. 

 S'evitarà la formació d’atmosferes nocives mantenint sempre ventilat el local 
en el qual s'estigui treballant. 

 Es tendiran cables de seguretat lligats a «punts forts» als quals lligar el fiador 
del cinturó de seguretat en les situacions de caiguda de risc des d'alçada. 

 Les bastides tindran una superfície de treball d'una amplada mínima de 
60cm., per tal d'evitar els accidents per treballs realitzats sobre superfícies 
angostes. 

 Es prohibeix la formació de bastides formades per un tauló recolzat en els 
graons de 2 escales de mà, sigui dels de recolzament lliure com dels de tisora, 
per tal d'evitar caigudes a diferent nivell. 

 Es prohibeix la formació de bastides formades amb bidons, piles de 
materials..., per tal d'evitar la realització de treballs sobre insegures. 

 La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una 
alçada sobre el paviment de 2m. 

 la il·luminació mitjançant portàtils es farà utilitzant porta llums estancs amb 
mànec aïllant i reixat de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres de subministrament 
d'energia sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus tisora, amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar el risc de caigudes per 
inestabilitat. 

 Les operacions de fregat, mitjançant fregadora elèctrica de mà, es farà sempre 
sota ventilació per corrent d'aire, per tal d'evitar el risc de respirar pols en 
suspensió. 

 L'abocament de pigments en el suport es farà des de la menor altura possible, 
evitant així esquitxades i formació d'atmosferes pulvurulentes. 

 Es prohibeix fumar o menjar a les zones on es pinti amb pintures que 
continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. 
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 S'avisarà al personal encarregat d'utilitzar dissolvents orgànics de la necessitat 
d'una profunda higiene personal abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta. 

 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitallada en llocs propers als talls 
en els quals s'utilitzin pintures inflamables, per tal d'evitar risc d'explosió. 

 Es tendiran xarxes horitzontals, subjectes a «punts forts» de l'estructura en el 
cas del pintat d'elements en els quals hagi perill de caiguda des d'alçada. 

 Es prohibeix fer proves de funcionament de les instal·lacions durant els 
treballs de pintura de senyalització. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 En cas d'existir homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces 
de protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de P.V.C. llargs 

 Màscares amb filtre mecànic específic recambiable per a ambients 
pulverulents 

 Màscares amb filtre químic específic recambiable per a atmosferes tòxiques 
per dissolvents orgànics 

 Ulleres de seguretat antipartícules i gotes 

 Calçat antilliscant 

 Roba de treball 

 Casquet protector contra pintura per al cabell 
 
 
2.9.33  Muntatge de la instal·lació elèctrica  

Riscos detectables més freqüents 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Talls per maneig d'eines manuals 

 Talls per maneig de les guies i conductors 

 Punxades en les mans per maneig de guies i conductors 

 Cops per eines manuals 

 Sobreesforços per postures forçades 

 Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del macarró 
protector 

 Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics 

 Electrocució o cremades per maniobres incorrectes de les línies 

 Electrocució i cremades per ús d'eines sense aïllament 

 Electrocució o cremades per ponteig dels mecanismes de protecció 

 Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascle-
femella 

 Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei 

 Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica 
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 Altres 
 
Normes o mesures preventives 

 En la fase de l'obra d'obertura i tancament de rases es tindrà especial cura de 
l'ordre i la neteja de l'obra, per tal d'evitar riscos de trepitjades i ensopegades. 

 El muntatge d'aparells elèctrics es farà sempre per personal especialista, en 
prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 

 La il·luminació dels talls no serà inferior a 100 lux, mesurats a 2m. del terra. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà utilitzant porta llums estancs amb 
mànec aïllant i reixat de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 

 Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric de 
l'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de tisora, amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per tal d'evitar els riscs per 
treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de 
cavallets, per tal d'evitar riscs per treballs sobre superfícies insegures i 
estretes. 

 La realització del cablejat, penjament i connexió de la instal·lació elèctrica 
sobre escales de mà es farà un cop instal·lada una xarxa tensa de seguretat 
entre la planta sostre i de recolzament en la qual es fan els treballs, per a 
eliminar el risc de caiguda des d'altura. 

 Es prohibeix la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en 
llocs amb risc de caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans 
no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb 
material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

 Les eines dels instal·ladors elèctrics amb aïllament deteriorat seran retirades 
i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 

 Per tal d'evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de 
l'edifici, l'últim cablejat que es farà serà el que va del quadre general al de la 
companyia subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot 
el personal de l'obra abans de començar, per tal d'evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmades dels 
quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 L'entrada en servei de les cel·les de transformació, es farà amb l'edifici 
desallotjat de personal, en presència dels Caps d'obra i de la Direcció 
Facultativa. 
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 La realització del cablejat, penjament i connexió d'elements sobre el buit es 
farà un cop protegit el forat amb una xarxa horitzontal de protecció, o amb 
una bastida convenientment protegida. 

 Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a 
comprovar l'existència real de la banqueta de maniobres, perxes de 
maniobres, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris estiguin 
vestits amb les peces de protecció personal. Un cop comprovats aquests 
punts, es procedirà a donar ordre d'entrada en servei. 

 

Peces de protecció personal recomanables 

 Casc de polietilè, per a utilitzar durant els desplaçaments per l'obra en llocs 
amb risc de caiguda d'objectes o de cops. 

 Botes aïllants de l'electricitat 

 Botes de seguretat 

 Guants aïllants 

 Roba de treball 

 Cinturó de seguretat 

 Faixa elàstica de subjecció de cintura 

 Banqueta de maniobra 

 Catifa aïllant 

 Comprovants de tensió 

 Eines aïllants 
 
2.9.34 Instal·lació elèctrica provisional d’obra   

Riscos detectables més comuns 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega 

 Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 

 Mal comportament de les tomes de terra 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

Normes de prevenció tipus per a cables 

 El calibre o secció del cablejat serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica 
que hagi de suportar en funció del càlcul realitzat per a la maquinària i 
il·luminació prevista. 

 Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No 
s'admetran trams defectuosos en aquest sentit. 
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 La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris, 
es farà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

 L'estesa dels cables i mànegues, es farà a una altura mínima de 2m. en els llocs 
de vianants, i de 5m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell de paviment. 

 L'estesa de cables per a creuar vials d'obra, es farà soterrat. Es senyalitzarà el 
pas del cable mitjançant un cobriment permanent de taulons que tindran per 
objecte protegir mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència 
del pas elèctric als vehicles. 

 La profunditat de la ras mínima serà de 45cm., i el cable anirà a més a més 
protegit en l'interior d'un tub rígid. 

 Les empalmades entre mànegues sempre estaran aixecades. Es prohibeix 
mantenir-les al terra. 

 Les empalmades provisionals entre mànegues, es farà mitjançant connexions 
normalitzades estanques antihumitat. 

 Les empalmades definitives es faran utilitzant caixes empalmades 
normalitzades estanques de seguretat. 

 El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes, serà 
penjat a una alçada sobre el paviment d'aproximadament 2m., per tal d'evitar 
accidents per agressió a les mànegues per ús ran de terra. 

 El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de 
subministrament provisional d'aigua a les plantes. 

 Les mànegues “d’allargadera", pel fet d'ésser provisionals i de curta estància 
poden portar-se pel terra, però arrambades a paraments verticals. 

 Les mànegues “d’allargadera” provisionals, s'empalmaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat o fundes aïllants 
termorretràctils. 
 

Normes de prevenció per a interruptors 

 S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa tensió. 

 Els interruptors s’instal·laran a l'interior de caixes normalitzades proveïdes de 
porta d'entrada amb tanca de seguretat. 

 Les caixes d'interruptors tindran enganxada sobre la seva porta una senyal 
normalitzada de «perill", «electricitat". 

 Les caixes d'interruptors estaran penjades, ja sigui de paraments verticals o 
de peus drets estables. 
 

Normes de prevenció per a quadres elèctrics 

 Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat, 
segons norma UNE-20324. 

 Malgrat ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja 
mitjançant viseres com a protecció addicional. 

 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
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 Tindran enganxada sobre la porta una senyal normalitzada de «perill", 
«Electricitat". 

 Els quadres elèctrics es penjaran pendents de plafons de fusta rebuts als 
paraments verticals o bé, a peus drets ferms. 

 Les maniobres a executar en el quadre elèctric general es faran enfilats a una 
banqueta de maniobra o catifa aïllant, calculats expressament per a realitzar 
la maniobra de seguretat. 

 Els quadres elèctrics tindran tomes de corrent per a connexions normalitzades 
blindades per a intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat. 

 Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric 
d'obertura. 
 

Normes de prevenció per a les preses d'energia      

   

 Les preses de corrent dels quadres es faran dels quadres de distribució, 
mitjançant clavilles normalitzades blindades i sempre que sigui possible amb 
enclavament. 

 Cada presa de corrent subministrarà energia elèctric a un sol aparell, 
màquina o màquina-eina. 

 La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en el mascle, per tal d'evitar 
contactes elèctrics directes. 

 
Normes de prevenció per a la protecció de circuits     

  

 La instal·lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul 
defineix necessaris. 

 Els interruptors automàtics s'instal.laran en totes les línies de toma de 
corrent dels quadres de distribució i d'alimentació a totes les màquines, 
aparells i màquines-eina de funcionament elèctric. 

 Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors. 
 La instal·lació d'enllumenat general, per a les instal·lacions provisionals 

d'obra i primers auxilis, estarà protegida per interruptors automàtics 
magnetotèrmics. 

 Tota màquina elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial . 
 Els disjuntors diferencials s'instal.laran d'acord amb les següents sensibilitats: 
 300 mA. per a alimentació de maquinària 
 30 mA. per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

 
Normes de precaució per a les connexions a terra      

    

 El transformador de l'obra estarà dotat de toma de terra ajustada als 
Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica 
subministradora de la zona. 
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 Les parts metàl·liques de tot l'equip elèctric disposaran de connexió a terra. 

 El neutre de la instal·lació estarà connectat a terra. 

 La connexió a terra es farà mitjançant la placa de cada quadre general. 

 El fil de la connexió a terra, estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. 
Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres usos. 

 La connexió a terra de les màquines-eina que no estiguin dotades de doble 
aïllament, es farà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de 
distribució corresponent i el quadre general de l'obra. 

 Les connexions de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, 
que el seu funcionament i eficàcia sigui el desitjat per a la instal·lació. 

 La conductivitat del terreny s'augmentarà abocat en el lloc de clavada de la 
placa, aigua de forma periòdica. 

 El punt de connexió de la placa estarà protegit a l'interior d'un pericó 
practicable. 
 

Normes de prevenció per a instal·lació d'enllumenat 

 L'enllumenat de l'obra, acomplirà les  «Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo». 

 La il·luminació dels talls serà sempre l'adequada per a realitzar els treballs 
amb seguretat. 

 La il·luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre peus 
drets ferms. 

 La il·luminació mitjançant portàtils acomplirà la següent norma: 

 penjament de la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada 
estanca de seguretat, alimentats a 24 V. 

 L'energia elèctrica que hagi de subministrar-se a les llums portàtils per a 
il·luminació de talls entollats, es servirà mitjançant transformador de corrent 
que la deixi en 24 V. 

 La il·luminació dels talls es situarà una alçada entorn als 2m., mesurats des de 
la superfície de recolzament dels operaris en el seu lloc de treball. 

 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, es farà creuada, a fi i 
efecte de disminuir ombres. 

 Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant 
racons foscos. 
 

Normes de seguretat, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la 

instal·lació elèctrica provisional d'obra       

  

 El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió de 
carnet professional corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el 
moment en el que es detecti una fallada, moment en el qual se la declararà 
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fóra de servei mitjançant desconnexió elèctrica i penjament del rètol 
corresponent en el quadre de govern. 

 La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus 
de màquina. 

 Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans de començar 
una reparació es desconnectarà la màquina a la xarxa elèctrica, instal·lant en 
el lloc de connexió un rètol visible en el qual es llegeixi: «No connectar, homes 
treballant a la xarxa". 

 L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars solament la faran els 
electricistes. 

 

Normes generals 

 Les connexions a terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma 
que el seu funcionament i eficàcia sigui el necessari per la instal·lació. 

 Les connexions a terra de quadres elèctrics generals diferents, seran 
independents electrònicament. 

 Els quadres elèctrics de distribució, estaran sempre en llocs de fàcil accés. 

 Els quadres elèctrics sobre peus drets, estaran a un mínim de 2m. d'alçada. 

 Els quadres elèctrics no s'instal.laran en el desenvolupament de les rampes 
d'accés al fons de l'excavació. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra, que quedi aïllat un quadre 
elèctric, per variació o ampliació del moviment de terres, augmentant els 
riscos de la persona que ha d'apropar-s'hi. 

 Els quadres elèctrics d'intempèrie, per a protecció addicional, es cobriran amb 
viseres contra pluja o contra la neu. 

 Els pals provisionals dels quals s'hagi de penjar mànegues elèctriques es 
posaran a menys de 2m. de la vora de les excavacions. 

 El subministrament elèctric al fons de l'excavació no es podrà fer per les 
rampes d'accés ni de vehicles, ni de persones. 

 Els quadres elèctrics, en servei, restaran tancats amb pany de seguretat de 
triangles, en servei. 

 No es permet la utilització de fusibles rudimentaris. Cal utilitzar «peces 
fusibles normalitzades» adequades a cada cas. 

 Es connectaran a terra les carcasses dels motors o màquines (en cas de que 
no tinguin doble aïllament), o aïllants per propi material constitutiu. 
 

Peces de protecció personal recomanable 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè per a riscos elèctrics 

 Roba de treball 

 Botes aïllants de l'electricitat 

 Guants aïllants de l'electricitat 
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 Plantilles anticlaus 

 Cinturó de seguretat classe C 

 Vestits impermeables per a ambients plujosos 

 Banqueta aïllant de l'electricitat 

 Catifa aïllant d'electricitat 

 Comprovants de tensió 

 Rètols de «No connectar, homes treballant a la xarxa» 
 
 

2.9.35 Instal·lacions de fontaneria i aparells sanitaris  

Riscos detectables més comuns 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Talls a les mans per objectes o eines 

 Atrapaments entre peces pesades 

 Explosions 

 Les inherents a l'ús de la soldadura autògena 

 Trepitjades sobre objectes punxents o materials 

 Cremades 

 Sobreesforços 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 El magatzem per a aparells sanitaris estarà dotat de porta i pestell. 

 Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 

 Els blocs d'aparells sanitaris flexats sobre vagons, es descarregaran flexats 
amb l'ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per dos homes 
mitjançant les dues cordes de guia que penjaran d'ells, per tal d'evitar els 
riscos de cops i atrapaments. 

 Els blocs d'aparells sanitaris, es transportaran directament al lloc d'ubicació 
per tal d'evitar accidents per obstacles en les vies de pas intern de l'obra. 

 El taller-magatzem estarà dotat de porta, ventilació per corrent d'aire i 
il·luminació artificial en el cas de que la natural no sigui suficient. 

 El transport de trams de canonades a l'espatlla per un sol home es farà 
inclinant la càrrega cap enrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant 
superi l'altura d’un home, evitant així cops o ensopegades amb altres 
treballadors en llocs poc il·luminats. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant així que 
s'aixequin estelles durant el treball. 

 Es reposaran les proteccions dels forats dels sostres un cop realitzat l'aplomat, 
per a la instal·lació de conductes verticals, evitant així, el risc de caiguda. El 
treballador d'aplomat realitzarà la feina subjecte amb un cinturó. 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

528 
 

 S'envoltaran amb baranes de 90cm. d'altura els forats dels sostres per a 
passar canonades que no puguin cobrir-se després de conclús l'aplomat, per 
tal d'evitar el risc de caiguda. 

 Es mantindran nets de deixalles i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mida 
que es vagi avançant, apilant les deixalles per al seu abocament per les 
trompes, per tal d'evitar el risc de trepitjades sobre els objectes. 

 Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar 
amb plom, s'establirà una corrent d'aire de ventilació per tal d'evitar el risc de 
respirar productes tòxics. 

 La il·luminació dels talls de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a 
una alçada sobre el nivell del paviment entorn als 2m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es farà mitjançant mecanismes 
estancs de seguretat amb mànec aïllant i reixat de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l’ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar bufadors i encenedors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per 
tal d’evitar incendis. 

 Les ampolles de gasos liquats, es transportaran i permaneixeran en els carros 
portaampolles. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles de gasos liquats exposats al sol. 

 El transport de material sanitari, es farà a l'espatlla, apartant cuidadosament 
els aparells trencats, així com els seus fragments per al seu transport a 
l'abocador. 

 La ubicació «in situ» d'aparells sanitaris es farà per un mínim de tres operaris; 
dos controlen la peça mentre el tercer la rep, per tal d'evitar accidents per 
caigudes i desplomat dels aparells. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de cuir 

 Botes de seguretat 

 Davantal de cuir 

 Roba de treball 

 Guants de goma o P.V.C. 

 Vestit per a temps plujós 

 Ulleres de soldador 

 Elm de soldador 

 Pantalla de soldadura de mà 

 Davantal de cuir 

 Polseres de cuir que cobreixen els braços 

 Manyoples de cuir 

 Polaines de cuir 
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2.9.36  Instal·lacions d’aire acondicionat 

Riscos detectables més comuns 

 Caiguda al mateix nivell 

 Caiguda a diferent nivell 

 Caiguda al buit 

 Atrapament  

 Trepitjada sobre materials 

 Cremades  

 Talls pel maneig de xapes 

 Talls pel maneig d'eines tallants 

 Talls per l'ús de fibra de vidre 

 Sobreesforços 

 Els inherents a treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitallada. 

 Els inherents a les bastides que s'utilitzin 

 Dermatosi per contactes amb fibres 

 Altres          
  

Normes i mesures d'aplicació duran els treballs de recepció i replega de material i 

maquinària d'aire condicionat 

 Es compactarà la zona del solar que hagi de rebre els camions per evitar 
bolcades i atrapaments. 

 Els climatitzadors s'aixecaran amb ajuda de balancins indeformables 
mitjançant el ganxo de la grua. Es posaran en el terra, en una superfície 
preparada «a priori» amb taulons de repartiment. Des d'aquest punt es 
transportarà al lloc de replega. 

 Les càrregues suspeses es governaran mitjançant cordes que subjectaran 
treballadors dirigits per l'Encarregat per tal d'evitar riscos d'atrapaments, talls 
o caigudes per penduleig de la càrrega. 

 Es prohibeix expressament guiar càrregues pesades directament amb les 
mans o el cos. 

 El transport o canvi d'ubicació horitzontal mitjançant rodets, es farà utilitzant 
exclusivament el personal necessari que empentarà la càrrega des dels 
laterals, per tal d'evitar el risc de caigudes i cops pels rodets ja utilitzats. 

 Es prohibeix el pas o acompanyament lateral de transport sobre rodets de la 
maquinària quan la distància lliure de pas entre aquesta i els paraments 
laterals verticals, sigui igual o inferior a 60cm., per tal d'evitar el risc 
d'atrapaments per descontrol de la direcció de la càrrega. 

 No es permetrà el lligat a «punts forts» per a tracció abans d'esgotat el temps 
d'enduriment del «punt fort", per tal d'evitar els desploms sobre les persones 
o sobre les coses. 

 L'ascens o descens a una bancada de posició d'una determinada màquina, es 
farà mitjançant plans inclinats construïts en funció de la càrrega a suportar i 
inclinació adequada. 
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 Es prohibeix utilitzar els fleixos com a agafadors de la càrrega. 

 S'acotarà una superfície de treball de seguretat, mitjançant baranes sòlides i 
senyalització de banderoles a una distància mínima de 2m. dels ampits. 

 Els blocs de xapa seran descarregats mitjançant fleixats mitjançant el ganxo 
de la grua. 

 Els vagons seran transportats fins al magatzem de replega governats 
mitjançant cordes guiats per dos operaris. Es prohibeix dirigir-los directament 
amb les mans. 

 Els sacs d'escaiola es descarregaran apilats i lligats a vagons o plataformes 
emplintades. Els vagons seran transportats fins al magatzem de replega, 
governats mitjançant cordes. Es prohibeix dirigir-los directament amb les 
mans. 
 

Normes o mesures preventives d'aplicació durant els treballs de muntatge de les 

canonades 

 El taller i magatzem de canonades estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d'aire i il·luminació artificial en el seu cas. 

 El transport de trams de canonades de reduït diàmetre, a les espatlles per un 
sol home, es farà inclinant la càrrega cap enrere, de tal forma que l'extrem 
que va per davant superi l'altura d'un home, per tal d'evitar els cops o 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats. 

 Les canonades pesades seran transportades per un mínim de dos homes, 
guiats per un tercer en les maniobres de canvis de direcció i ubicació. 

 Els bancs de treball es mantindran en bon estat d'ús evitant la formació 
d'estelles durant el treball. 

 Un cop aplomades les «columnes", es reposaran les proteccions, de tal 
manera que deixin passar els fils dels «ploms". Les proteccions s'aniran traient 
conforme pugi la columna muntada. Si queda un forat amb risc d’ensopegades 
o caiguda per ell, es reposarà la protecció fins la conclusió del forat. 

 Els retalls sobrants s'aniran retirant a mida que es vagin produint a un lloc 
determinat, per a la seva posterior recollida i abocament per les trompes i 
evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats per tal d'evitar respirar 
atmosferes tòxiques. Els talls de soldadura de plom es faran bé siguin a l'aire 
lliure o sota corrent d'aire. 

 Sobre la porta del magatzem de gasos liquats es posarà una senyal 
normalitzada de «perill explosió» i «prohibit de fumar". 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de 
pols químic sec. 

 La il·luminació en els talls de muntatge de canonades serà d'un mínim de 100 
lux, mesurats a una altura sobre el nivell de paviment, entorn als 2m. 

 Es prohibeix connectar la pinça a part de les instal·lacions evitant contactes 
elèctrics. 
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 Les ampolles de gasos liquats es transportaran i restaran en els carrets 
portaampolles. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles de gasos liquats exposades al sol. 

 S'instal.laran uns rètols de precaució en el magatzem de gasos liquats, en el 
taller de muntatge i sobre la replega de canonades i vàlvules de coure amb la 
següent llegenda: «no utilitzi acetilè per a soldar coure o elements que el 
continguin; es produeix actilur de coure que és un compost explosiu."  
   

Normes o mesures preventives, d'aplicació durant el muntatge de conductes i reixats 

 Els conductes de xapa es tallaran i muntaran en els llocs assenyalats, per tal 
d'evitar riscos per interferències. 

 Les xapes metàl·liques, s'emmagatzemaran en paquets sobre jaços de 
repartiment en els llocs assenyalats. Les piles no superaran l'1,6m. d'alçada 
aproximada del paviment. 

 Les xapes metàl·liques seran retirades de la replega per al seu tall i formació 
del conducte per un mínim de dos homes, per tal d'evitar el risc de talls o cops 
per desequilibri. 

 Durant el tall amb cisalla restaran recolzades sobre els bancs i subjectes, per 
tal d'evitar els accidents per moviments indesitjables, en especial de les fulles 
retallades. 

 Els trams de conducte, es portaran al taller de muntatge el més abans possible 
per la seva conformació en la seva ubicació definitiva, i evitar accidents en el 
taller, per saturació d'objectes. 

 Els trams de conductes, es transportaran mitjançant bragues que els abracin 
de «boca a boca» per l'interior del conducte, mitjançant el ganxo de la grua, 
per tal d'evitar el risc de vessament de la càrrega sobre les persones. Seran 
guiades per dos operaris que els governaran mitjançant cordes disposades 
amb aquesta efecte. Es prohibeix expressament guiar-los directament amb les 
mans, per tal d'evitar el risc de caiguda per penduleig de la càrrega, per xoc o 
per vent. 

 Les planxes de fibra de vidre, estaran tallades sobre el banc mitjançant 
ganiveta. En tot moment s'assistirà al tallador per tal d'evitar riscos per 
desviacions i errors. 

 Es prohibeix abandonar al terra, tallants, grapadores o reblonadores per tal 
d'evitar accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Les canyes a utilitzar en la construcció dels conductes d'escaiola, estaran 
perfectament lliures d'estelles, ubicant-se totes aquelles que disposin, en 
paral·lel en el sentit del creixement, per tal d'evitar els riscos de talls a l'hora 
d’estendre sobre elles la pasta d'escaiola. 

 Els reixats es muntaran des d'escales de tisora dotades de sabates antilliscants 
i cadeneta limitadora d'obertura, per a eliminar el risc de caiguda. 

 Els conductes a ubicar en altures considerables s'instal.laran des de bastides 
tubulars amb plataformes de treball d'un mínim de 60 cm. d'amplada, 
envoltades de baranes sòlides de 90cm. d'altura, formades per passamà, llistó 
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intermedi i entornpeu.        
  

Normes i mesures preventives d'aplicació durant els treballs de posta a punt i proves 

de la instal·lació d'aire condicionat 

 Abans de l'inici de la posta en marxa, s'instal.laran les proteccions de les parts 
mòbils, per a evitar el risc d'atrapaments. 

 No es connectarà ni es posaran en funcionament les parts mòbils d'una 
màquina, sense abans haver apartat d'elles eines que s'estiguin utilitzant, per 
tal d'evitar el risc de projecció d'objectes o fragments. 

 Es notificarà al personal la data de les proves en càrrega, per tal d'evitar 
accidents per fuites o rebentades. 

 Durant les proves, quan hagi de tallar-se momentàniament l'energia elèctrica 
d'alimentació, s’instal·larà en el quadre un rètol de precaució amb la llegenda: 
«No connectar, homes treballant a la xarxa." 

 Es prohibeix expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor 
sense abans haver procedit a la desconnexió total de la xarxa elèctrica 
d'alimentació, per tal d'evitar els accidents per atrapament.   
  

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de cuir 

 Guants de P.V.C. o goma 

 Davantal de P.V.C. 

 Roba de treball 

 Botes de seguretat 

 Botes de goma o P.V.C., amb puntera reforçada i plantilles antiobjectes 
punxents i tallants 

 Faixa elàstica de subjecció de cintura 

 Cinturó de seguretat, classes A, B y C 

 Ulleres de soldador 

 Elm de soldador 

 Pantalla de soldadura de mà 

 Davantal de cuir 

 Polseres de cuir que cobreixin els braços 

 Manyoples de cuir 

 Polaines de cuir 
 
2.9.37  Instal·lació d’antenes i parallamps 

Riscos detectables més comuns 

 Caigudes al mateix nivell 
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 Sobreesforços 

 Caigudes a diferent nivell 

 Cops per maneig d'eines manuals 

 Talls per maneig de màquines-eina manuals 

 Talls per maneig de cables 

 Els derivats dels medis auxiliars utilitzats 

 Altres 
 

Normes o mesures preventives 

 No s'iniciaran els treballs sobre les cobertes fins haver acabat els ampits de 
tancament perimetral, per tal d'evitar el risc de caiguda des d'alçada. 

 S'establiran, «punts forts» de seguretat dels quals lligar els cables als quals 
enganxar el cinturó de seguretat, per tal d'evitar el risc de caiguda des 
d'alçada. 

 La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i objectes, per tal d'eliminar 
el risc de caiguda des d'alçada. 

 Es prohibeix abocar deixalles i retalls, directament per la façana. Les deixalles 
es recolliran i apilaran per el seu abocament posterior per les trompes, per tal 
d'evitar accidents per caiguda d'objectes. 

 No s'iniciaran els treballs fins haver-se acabat el «camí segur» per a transitar 
o estar sobre les cobertes i evitar així el risc de caiguda al buit. 

 Les operacions de muntatge de components es farà en cota zero. Es prohibeix 
la composició d'elements en altura, si això no es estrictament imprescindible 
amb la finalitat de no potenciar els riscos ja existents. 

 Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, gel o fort vent, es 
suspendran els treballs. 

 Es prohibeix expressament instal·lar parallamps i antenes en aquesta obra, a 
la vista de núvols de turmenta pròximes. 

 Les antenes i parallamps s'instal.laran amb l'ajuda d'una plataforma 
horitzontal recolzada sobre falques en pendent, envoltada d'una sòlida de 
90cm. d'alçada, formada per barra passamà, barra intermèdia i entornpeu. 

 Les escales de mà, malgrat que s'utilitzin de forma «momentània», es lligaran 
amb fermesa al recolzament superior, i tindran sabates antilliscants i 
sobrepassaran en un metre l'alçada a salvar. 

 Les línies elèctriques pròximes al tall es deixaran sense servei durant la durada 
dels treballs. 
 

Peces de protecció personal recomanables 

 Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de 
protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

 Casc de polietilè 

 Guants de cuir 

 Botes de seguretat 

 Cinturó de seguretat classe C 
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 Roba de treball 
 

PLEC DE CONDICIONS 

Normes legals i reglamentàries aplicables 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de 
seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 
07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 
31/07/1973) 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 
14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

Reglamento de explosivos 

Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 
07/09/1978) 

* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  

Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

Reglamento de seguridad en las máquinas 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 
173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
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* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991) 

* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

Infracciones y sanciones en el orden social 

Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico. 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 121, 20/05/1988) 

ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras" 

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 

* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 
núm 115, 14/05/1990) 

Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas 
usadas". 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 24/12/1996) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de 
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 
42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto 

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 
07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
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* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 
43, 19/02/1991) 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que 
se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al 
citado reglamento. 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 
186, 05708/1993) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
núm. 1075, 30/11/1988) 

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo 

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 
117, 16/05/1988) 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 
295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

Prevención de riesgos laborales 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 27, 31/01/1996) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
124, 24/05/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
140, 12/06/1997) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
188, 07/08/1997) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores en las actividades mineras 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm 240, 07/10/1997) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 256, 25/10/1997) 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 
27/01/1998) 

Conveni col.lectiu provincial 

 

2.11 Prescripcions que han de complir els mitjans de seguretat 

2.11.1 Condicions dels mitjans de seguretat 

Tota la roba de protecció col·lectiva o personal, tindrà fixat un terme de vida útil, 

rebutjant-se el seu termini. 

En el quadre de preus unitaris 3 usatges, vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com 

a general. Quan no es denomini cap usatge, vol dir que la seva amortització sols és per 

una obra, i per tant quan s'utilitzi un element de nou usatge, i ja hagi estat utilitzat, 

representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça 

usada necessitarà l'aprovació expressa. 

La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col·locació de medis de 

protecció col·lectius, el personal romandrà protegit individualment. 
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2.11.2 Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri 

de Treball, OM 17/05/74, BOE 29 de març de 1974, en els casos suposats que no existeixi 

homologació, seran de qualitat adequades a la missió encomanada. 

Quan la peça s'espatlli per qualsevol raó és substituirà de seguida. 

Cascs de seguretat no metàl·lics 

 Classes N casc d'ús normal. 

 Classes E casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa tensió classe EB, alta tensió, es 

a dir, superior a 1000 volts EAT. 

Condicions: 

 Subjecció integral i modulable. 

 Resistència a cops i xocs. 

 No superar un pes de 450 Kgs. 

 Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient 
atmosfèric.          
  

Protectors auditius. MT 21/09/75 

Condicions: 

 Es col·locaran com a mínim a partir de 50 DB, o en condicions adverses. 

 El protector auditiu s'ajustarà convenientment. 

 S'aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furóncol. 

 Es dimensionarà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora.  
   

Viseres per soldadors 

 Garantir un cert aïllament tèrmic. 

 Pocs conductors d'electricitat. 

 No superar un pes de 600 grs. 

 No produir dermatosi. 

 Vidres de protecció contra radiacions sense defectes i òpticament neutres. 

 Vidres resistents al calor, la humitat i a l'impacte.  
 
     

Guants aïllants de l'electricitat 

Condicions: 

 A cada tensió correspondrà un aïllament a la corrent que circuli per evitar 
perforacions, expressat de manera indeleble, voltatge màxim per el qual ha 
estat fabricat. 
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 Manca de costura o dermació que minvi les seves propietats.   
  

Calçat de seguretat contra impactes mecànics 

Característiques generals: 

 Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, 
humitat, electricitat i perforació. 

 El calçat cobrirà adequadament el peu, permetin desenvolupar un 
moviment normal al caminar.       
    

Banquetes aïllants de maniobres. MT-6. BOE 05/09/75 

Condicions: 

 En determinats treballs en tensió quan no pugui suprimir-se aquesta, 
s'habilitarà una banqueta aïllant 5 vegades la tensió en circulació.  
  

Protecció de l'aparell respiratori 

 MT-7 adaptadors facials BOE 06/09/75. 
 MT-8 filtres mecànics BOE 08/09/75. 
 MT-9 caretes auto-filtrants BOE 09/09/75. 
 MT-10 filtres químics i mixtes contra amoníac BOE 10/09/75. 
 MT-12 filtres químics i mixtes contra monòxid de carbó BOE 13/07/77. 
 MT-14 filtres químics i mixtes contra cloro BOE 21/05/78. 
 MT-15 filtres químics i mixtes contra anhídrid sulfurós BOE 21/06/78. 
 MT-20 equipaments de protecció de vies respiratòries semi-atòmiques d'aire 

fresc, amb mànega de respiració BOE 05/01/81. 
 MT filtres químics i mixtes contra àcid sulfúric BOE 03/04/81. 

 Es col·locaran els filtres d'acord amb les normes del fabricant i a la 
compatibilitat del tòxic a aïllar dintre del filtre, i exhalació. 
 

Guants de protecció contra agents químics 

 El tipus de protector de guant, guardarà relació de compatibilitat amb l'àcid o 
matèria agressora, i no presentarà minves d'estanquitat. 
 

Cinturons de seguretat 

 MT-13 cinturó de subjecció BOE 02/09/77. 
 MT-21 cinturó de suspensió BOE 16/03/81. 
 MT-22 cinturó de caiguda BOE 17/03/81. 

 A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda s'assignarà 
el corresponent cinturó per evitar lesions, per esforços .abdominals. 

 El conjunt de cinturons i amortitzadors garantirà una caiguda menor de 0,6 m. 
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 L'ancoratge suportarà al menys 700 Kg., i sempre amb relació a l'esforç més 
favorable que pugui desenvolupar-se.      
  

Oculars contra impactes 

 MT-16 Ullera de muntura tipus universal per protecció contra impactes BOE 
17/08/78. 

 MT-17 Oculars de protecció contra impactes BOE 09/09/78. 
 MT-18 Oculars filtrants per viseres de soldadors BOE 21/06/79. 

 S'elegirà el protector ocular en funció del tipus d'element agressor. 

 Seran materials d'ús oftàlmic i neutres. 

 Tindran la resistència química, física i mecànica, les muntures per amortir i 
evitar la caiguda del protector òptic. 

 Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tinguin.  
  

Botes impermeables a l'aigua i la humitat 

 Es faran servir botes altes de goma. 

 Al més petit símptoma de tenir un deteriorament seran reemplaçades. 
   

Plantilles de protecció davant el risc de penetració 

 La plantilla evitarà la filtració. No cal que sigui rígida, amb un espès mínim de 
3 mm. i de material resistent al punxonament.  
     

 Roba de treball 

La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 

 Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una fàcil neteja i adequada 
condició de temperatura i humitat del lloc de treball. 

 S'ajustarà be al cos. 

 S'eliminarà els elements addicionals, per evitar perill d'enganxada. 

 En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, 
incombustible o d'abric. 
 
 

2.11.3  Proteccions col·lectives 

Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de 

complir, estimant-se amb un coeficient de seguretat, al menys de 5. 

Tancat de l'obra 

És obligatori tancar l'obra de manera que impedeixi al vianant, per negligència l'entrada 

al recinte de l'obra. Es col·locarà una porta de dimensions adequades per el trànsit de 

camions o vehicles similars. 
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La tanca serà de 2,10 m. d'alçada. 

En els recintes de soterrani es col·locarà una protecció quan es sobrepassi l'alçada de 

1,5 m. mts., o bé presència de nens per proximitats d'escoles o condicions determinades 

que aconsellin protegir-lo be per manca d'il·luminació, etc... 

Serveis higiènics 

Tindran la resistència al menys les senyalades en les accions gravitatòries d'edificació i 

la seva estabilitat complirà al menys els mateixos coeficients de seguretat. 

Rampes d'accés 

Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinaria amb la seva 

càrrega màxima, l'objecte d'evitar retrocessos. Es dimensionarà l'ample, d'acord per 

evitar esllavissaments de terres. De la mateixa manera s'organitzarà perquè no 

coincideixin en la rampa dues maquines, quan l'ample solament fos calculat per a una.. 

Estintolaments i encofrats 

Tindrà la resistència davant la hipòtesi de l'acció més favorable considerant un coeficient 

de seguretat de 5. 

Talls verticals als terrenys 

No es sobrepassarà en un tall vertical, sense cap filtració, apuntalament o qualsevol altre 

sistema, la màxima alçada crítica, descrita en els plànols. 

Quan hi hagi càrrega que afecti als cantells, s’haurà de recalcular i reduir la màxima 

alçada crítica en el tall vertical i adequar-la a un estat d'equilibri. 

Xarxa de seguretat vertical 

Es col·locarà de manera que la primera planta estigui protegida en l'estructura. 

S'atendrà a la documentació gràfica de l'enlairament de màstils i xarxes de manera que 

sempre els treballadors en qualsevol circumstància estiguin protegits davant d'una 

caiguda al buit. 

S'empraran xarxes de desencofrats amb la mateixa filosofia de seguretat. 

La secció de màstils i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació. 

S'ajustarà adequadament la xarxa, en la seva part superior al màstil i per la part inferior 

al forjat, de manera que quedi garantida la recollida del treballador, com a mínim 

l'ancoratge de metre. 

No es sobrepassarà la separació de màstils de 4 m. Els estintolaments inferiors dels 

màstils, garantiran les reaccions suficients per no produir el volcatge del màstil. 

Quan siguin simultànies dues fases de construcció, estructura i tancaments, és 

col·locaran xarxes en l'estructura i proteccions perimetrals en els tancaments. 
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Baranes de protecció 

Es col·locaran com a màxim el suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima es 

de 150 Kg/m. i amb un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cm. 

Es composarà de passamans a una alçada d'un metre, passamà intermig i sòcol de 15 

cm. com a mínim. No es podrà emprar cordes i cintes de palet. La barana serà rígida. 

Es col·locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descàrrega de materials, 

s'utilitzaran, sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal. 

Barana a base de xarxa 

Aquest sistema requereix un passamà superior, a fi d'aconseguir unes rigideses 

superiors, en el conjunt de la barana. 

 

Xarxa de seguretat horitzontal 

Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a màxim E m. 

car la fletxa que produeix (f+7) 0981=E en kilojulis, en la xarxa, per una caiguda de 6 m. 

es de l'ordre de 0,85 a 1,45 m. i una distància al cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05 m., 

per la qual cosa no existeix certesa que la xarxa col·locada en vertical, la sortida màxima 

de la qual es de 3 m., pugui recollir al treballador en la seva caiguda: ha interposar-ne 

un element metàl·lic en la caiguda. 

Els seus ancoratges tindran la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa per 

efecte de la caiguda. 

Plataformes de descàrrega 

Podran ésser metàl·liques o de fusta. En ambdós casos tindran baranes laterals i el 

personal estarà protegit per cinturons d seguretat, ancorats a punts fixes de l'obra, mai 

a la plataforma. 

La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà per el pes màxim de la càrrega, més els 

accessoris, dividit per la superfície i el coeficient de seguretat igual o superior a 5. 

Igual condició de seguretat s'imposa als estintolaments o ancoratges de la plataforma. 

S'establiran de manera que tinguin un àrea de seguretat sota elles, amb tendència a 

evitar impactes damunt el personal. 

Bumerang de descàrrega 

Es la peça metàl·lica, destinada a la descàrrega semiatòmica de la grua en les plantes, 

mitjançant una roda en la seva part superior. 

El personal que faci la seva maniobra farà servir el cinturó de seguretat. 
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Protecció de treballs en coberta 

S'organitzaran els treballs en la coberta de manera que quedi garantida la protecció 

contra la caiguda de personal de la coberta, per sistemes de xarxes, plataformes volades, 

bastides o sistemes de protecció individual. 

Bastides penjades 

El sistema de col·locar contrapesos requerirà l'aprovació expressa del Coordinador de 

Seguretat o la Direcció Tècnica de l’obra. 

L'ample mínim de la plataforma serà de 0,6 m. Els colls es realitzaran perfectament en 

biga de ferro, IPN 160,2 taulons 22x 7 cm. o els colls Standard metàl·lics. 

Abans de la seva primera utilització es realitzarà una prova de càrrega. Els cables i 

mecanismes d'enlairar tindrà un coeficient de seguretat al menys de 5, i estaran en 

condicions d'ús perfecte. 

S'ancorarà per evitar moviments horitzontals, amb elements que admetin caboteig de 

la bastida. Es prohibeix lligats amb cintes de palet. 

Les bastides sempre seran horitzontals, inclusiu en maniobres d'ascens o baixada. 

Existirà una barana exterior composada per una passamà, a una alçada mínima de 1m. 

passamans intermig i sòcol. En la paret de mur existirà una barana alçada mínima de 

0,70 m. tindran resistència de 150 Kg/m. i rígides adequada. Es prohibeixen baranes de 

corda i cintes de palet. 

 La longitud màxima serà de 8 m. en tres trams de 2,65 m.  

 La màxima separació al mur serà de 0,45 m. 

 Es protegirà la zona inferior, en presència del personal. 

 Els contrapesos seran estables i inalterables. 
 

Bastides metàl·liques 

 Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d'alçada. 

 Així mateix s'hauran de col·locar en totes les plataformes de treball que 

s'imposin a diferents alçades de la bastida. 

 Tindran estintolaments sòlids i d'adequada resistència a la compressió en la base 

inferior. 

 S'ancorarà convenientment per evitar el seu volcatge. 

 Quan es facin servir acoplaments en voladissos, tenint per tant un moment de 

gir, es calcularan els ancoratges, per neutralitzar-los. 

 S'arriostraran per evitar tombs i trams no verticals. S'organitzarà de manera que 

es pugui accedir a les diferents alçades, sense que existeixin perill d'entrada o de 

sortida. 

 En el muntatge i desmuntatge s'empraran cinturons de seguretat.  
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 Es col·locaran xarxes o tenderols quan existeixin perill d'emissió de partícules 

sobre el personal o calçada. 

 La plataforma mínima es de 0,6 m. 

 Les baranes, composades per passamà superior, entremig i sòcol, tindran 

resistència de 150 KG/m2. 

 Es protegiran les bastides de contacte de vehicles. 

 Es calcularà la tensió en base segons alçada i càrregues.  

          

Protecció treballs interiors, amb visera de protecció 

Per poder evitar caigudes per finestres de guixaires, i accidents anàlegs de treballadors 

dels buits, obertures de façana, etc., es col·locaran viseres de protecció, de manera que 

constitueixi una pantalla que impedeixi la caiguda de personal.    

       

Protecció buit ascensor 

Es col·locarà una protecció davant del buit de l'ascensor, permanent de manera que el 

personal no pugui precipitar-se cap el buit de l'ascensor, mitjançant baranes d'alçada 

1m. barana intermitja i sòcol de resistència 150 Kg/m.     

  

Protecció d'escales d'accés 

Es disposaran esglaons que compliran la condició 2c+h=63/65 cm. –essent h l’estesa i ch 

el frontal de l’esgraó- i d'amplada tot l'ample de l'estesa de l'escala. 

Es col·locaran baranes, quan existeixi un buit entre les escales, és a dir que tinguin més 

d'un tram entre pisos, de forma que es protegeixi tot el perímetre per evitar caigudes al 

buit. 

Les baranes es subjectaran amb fusta perquè s'obtingui un coeficient de seguretat com 

a mínim de 5.           

  

Escales de mà 

Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancorarà per la seva part superior i en la base 

tindran sabates antilliscants. 

Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats. 

No es podrà passar de l'alçada de 5m. 

L'escala de mà, sobresortirà 1m. per sobre del pis.       
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Extintors 

Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant. 

Es vetllarà el seu emplaçament de manera que quan es produeixi un incendi es pugui 

accedir al mateix sense perill de cremades. 

 

Electricitat 

Es realitzarà d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió, així com el d'alta 

tensió i normes reglamentàries que el desenvolupen i complementen. 

La filosofia de la prevenció elèctrica, és el conjunt de la instal·lació que garantirà una 

protecció contra contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 628 

apartat, del REBT, així com els enllaços. 

 

Proteccions complementàries 

Les proteccions que no es trobin reflectides en l'estudi de seguretat, i siguin necessàries, 

s’inclouran en partides alçades a justificar amb l’aprovació expressa del Coordinador de 

Seguretat o la Direcció Tècnica.         

 

2.12 Serveis de prevenció   

2.12.1 Servei tècnic de seguretat i Salut 

L'empresa constructora, per la realització d'aquesta obra, disposarà d'assessorament 

tècnic, contractat a tal efecte. 

2.12.2 Servei metge 

L'empresa constructora i d'acord amb el paràgraf I Pla de Seguretat de la memòria, 

disposarà de servei mèdic propi o mancomunat.       

 

2.13 Plec de condicions tècniques 

En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials, eines o maquinària 

que es facin servir per l'obra, el constructor s'atindrà a les practiques de la bona 

construcció, fent servir personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així ho 

requereixi. 

El Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica podran requerir i sol·licitar documents 

acreditatius a l'adequada titulació. 
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L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No 

obstant, l'evolució o la propia maquinària, tecnificació del constructor, o les 

característiques dels subcontractes, poden obligar a que el Pla s'allunyi de les previsions 

de l'estudi, tant en medis tècnics com valoració econòmica. Per això l'Estudi de 

Seguretat romandrà obert a tot el que suposi millorar la seguretat i prevenció 

d'accidents, d'acord sempre amb la legislació vigent. 

En medis auxiliars que pertanyen a l'obra bàsica, i no a l'Estudi de Seguretat, permetran 

la correcta execució de l'obra d'edificació, així com l'acoplament de la Seguretat del 

Projecte d'Estudi, i el Pla subsegüent, devent complir amb la seguretat que requereixi 

cada cas, l'estrebada de terra, (si no s'ha previst en l'Estudi de Seguretat), encofrats, 

xarxa de terres, etc... 

Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des del seu 

començament fins al seu acabament, hauran de disposar del mateix grau de Seguretat 

que el conjunt acabat. 

La col·locació de medis de protecció col·lectiva, requerirà la utilització, en el seu cas, de 

sistemes de protecció individuals. Es l'anomenada "Seguretat dintre de la Seguretat". 

 

2.14 Plec de condicions econòmiques       

  

No podran certificar-se dues partides del mateix concepte, així doncs, el sistema o medi 

auxiliar que s'hagi inclòs en el projecte bàsic o d'execució, no es podrà incloure en 

l'Estudi de Seguretat i viceversa. 

Es justificarà expressament quines són les despeses generals d'obra i despeses generals 

d'empresa, per poder evitar duplicitats de certificacions, entre projecte d'execució i de 

Seguretat. 

Els percentatges corresponents a mitjans auxiliars i costos indirectes corresponents a 

partides de seguretat que ja vagin inclosos a les partides d’obra, no podran certificar-se 

en el projecte de Seguretat, pel que és obligat detallar explícitament quines són les 

despeses generals d'obra i posteriorment l'aplicació de preus del Pla de Seguretat 

suprimint aquestes partides i amb la qual cosa no es certificarà dues vegades. 

La contracta es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà, preu, 

abonament de certificacions, fiances, modificacions, millores complementàries i 

seguretat no descrita i quantes particularitats convinguin d'acord amb el precepte del 

codi mercantil i procedeixin en dret. 

Les certificacions aniran aportades per la Direcció Tècnica i Facultativa de l'obra o pel 

Coordinador de Seguretat en el seu cas i representants de la Contracta o la Propietat, 

segons els casos, lliurant-se les certificacions conjuntament amb les del projecte. 
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Les multes per infraccions de Seguretat i Salut que poguessin imposar-se per l'Autoritat 

Laboral competent o multes d'altra natura, NO SÓN ABONABLES I SON A CÀRREC 

EXCLUSIU DE L'INFRACTOR. 

L'amidament de les obres es realitzarà, amb la designació d'unitats que es consigna a 

cada partida del pressupost i per obra realment executada, fent la certificació a origen. 

No podran certificar-se noves col·locacions, per haver-se extret un medi de Seguretat 

del seu lloc. 

Per obra realment executada, s'entén, la part de Seguretat que s'hagi col·locat en 

aquesta certificació. Mai es podrà certificar mes unitats de les descrites en L'Estudi o Pla 

de Seguretat, amb les excepcions descrites en el paràgraf corresponent del Plec de 

Condicions Jurídiques. 

 

2.15 Plec de condicions jurídiques  

És competència exclusiva del Coordinador de Seguretat l'aprovació del Pla de Seguretat, 

així com les modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les omissions i 

contradiccions aparents i de la expedició d'ordres complementaries per el 

desenvolupament del mateix. 

Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les 

modificacions aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementaries 

emeses pel Coordinador de Seguretat o per la Direcció Facultativa 

Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació de L'Estudi 

de Seguretat o del Pla de Seguretat. Es refusaran les que no s'ajustin a les prescripcions 

o siguin defectuoses o no reuneixin condicions de solidesa. 

Quan el Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica tingués fonaments per creure 

en l'existència del no compliment de determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà 

donar ordre en qualsevol moment i sense càrrec, els treballs necessaris pel seu 

arranjament. 

El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de Seguretat o de la 

Direcció Tècnica cap variació del Pla de Seguretat o d'una modificació que estigui 

aprovada. 

El contractista estarà obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memòria, 

Plànols i Pressupost, les especificacions de la contracta i les ordres complementàries del 

Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica de l'obra. 

El contractista comunicarà fefaentment i amb la deguda antelació, l'inici dels treballs 

d'elevat risc o aquells que hagin de quedar amagats, a l'objecte del seu examen i 

aprovació pel Coordinador de Seguretat  o la Direcció Tècnica de l'obra. 
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El contractista estarà obligat a reconstruir, pagant-ho ell, i totes les vegades que sigui 

necessàries qualsevol treball mal executat, a judici del Coordinador de Seguretat o 

Direcció Tècnica de l'obra o dels actors que el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 

pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obras de 

construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997), estableixen. 

S'anotaran en el Llibre d'Incidències, l'inobservancia de les instruccions i recomanacions 

preventives recollides en l'Estudi de Seguretat i Pla de Seguretat. 

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador de Seguretat, 

OBLIGATÒRIAMENT, trametrà en el termini de 24 hores, cada una de les copies als 

destinataris previstos, es a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, i als 

representants del  Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari segons els 

casos. 

Conservarà adequadament i agrupades en l'obra, còpies de les certificacions. 

El Constructor, respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les 

subcontractes o similars, responent solidàriament de les conseqüències que es derivin 

de l'inobsevancia que fossin imputables a les subcontractes o similars. 

Igual imputació correspondrà al Propietari quan no hi hagi Constructor Principal. 

No hi hauran certificacions de partides, en els retards o paralitzacions injustificats de 

l'obra. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST



Pressupost Estudi de Seguretat i Salut
Granja escola a Castellnou de Seana (Lleida)

AMIDAMENTS Pàg.:10/04/22 1Data:

PRESSUPOST  ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)OBRA 01
INSTAL.LACIONS PROVISIONALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

1 HQU15312

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

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

2 HQU1A502

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

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

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

C#*D#*E#*F#1 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU25201

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

C#*D#*E#*F#1 3,00 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2AF02

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

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502

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

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:10/04/22 2Data:

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball7 HQUA1100

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

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions8 HQUZM000

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

C#*D#*E#*F#1 16,00 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs1 HBBZA0A1

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

2 HBBA1511

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAB115

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4 HBBAC005

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit5 HBBAE001

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

C#*D#*E#*F#1 3,00 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)OBRA 01
PROTECCIONS COL.LECTIVESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1 H6452131

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

T1 Situació

C#*D#*E#*F#2 Tanca perimetral 186,19 186,190

TOTAL AMIDAMENT 186,190

m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3',
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

2 H1523231

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

T1 Situació

C#*D#*E#*F#2 Planta Coberta 141,03 141,030

TOTAL AMIDAMENT 141,030

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

3 H152U000

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

T1 Situació

C#*D#*E#*F#2 48,13 48,130

TOTAL AMIDAMENT 48,130

u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1.7 m de planxa d'acer gofrada i perfils
portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge
inclòs

4 H1531114

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Protecció col·lectiva horitzontal per a buits de sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5 H151A1K1

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

T1 Situació

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Planta Coberta 325,38 325,380

C#*D#*E#*F#3 243,10 243,100

TOTAL AMIDAMENT 568,480

PRESSUPOST  ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

1 H1414119

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

C#*D#*E#*F#1 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

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

C#*D#*E#*F#1 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101

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

C#*D#*E#*F#1 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

4 H1451110

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

C#*D#*E#*F#1 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

5 H1487350

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

C#*D#*E#*F#1 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

6 H145K397

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

7 H1463253

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

8 H1471101

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

9 H1472202

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F510 H147A300

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

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)OBRA 01
MA D'OBRA DE SEG HIG I FORMACIÓCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut en el treball impartida als treballadors durant dos hores1 H15Z1004

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

C#*D#*E#*F#1 12,00 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Reunió periodica del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H15Z1003

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

C#*D#*E#*F#1 8,00 8,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:10/04/22 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 07/03/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)

Capítol 01 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

1 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

172,81 1,000 172,81

2 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

249,64 1,000 249,64

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

22,12 10,000 221,20

4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

24,84 3,000 74,52

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

56,32 1,000 56,32

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

31,09 1,000 31,09

7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 29)

67,84 1,000 67,84

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 30) 7,55 16,000 120,80

TOTAL Capítol 01.01 994,22

Obra 01 Pressupost ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)

Capítol 02 SENYALITZACIÓ

1 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

9,23 2,000 18,46

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)

10,42 2,000 20,84

3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

16,35 2,000 32,70

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,51 2,000 25,02

5 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 21)

3,41 3,000 10,23

TOTAL Capítol 01.02 107,25

Obra 01 Pressupost ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)

Capítol 03 PROTECCIONS COL.LECTIVES

EUR
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PRESSUPOST Data: 07/03/22 Pàg.: 2

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

9,54 186,190 1.776,25

2 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

4,45 141,030 627,58

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)

2,00 48,130 96,26

4 H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de
materials, de 1.4x1.7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants
d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés,
fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

486,29 2,000 972,58

5 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal per a buits de sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 11)

4,05 568,480 2.302,34

TOTAL Capítol 01.03 5.775,01

Obra 01 Pressupost ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)

Capítol 04 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 1)

10,50 10,000 105,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

2,47 10,000 24,70

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,11 10,000 1,10

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 4)

0,52 10,000 5,20

5 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
10)

2,27 10,000 22,70

6 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 5)

17,23 2,000 34,46

7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 6)

10,08 2,000 20,16

8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 7)

22,39 2,000 44,78

9 H1472202 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a
les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 8)

33,65 2,000 67,30

EUR



Pressupost Estudi de Seguretat i Salut
Granja escola a Castellnou de Seana (Lleida)

PRESSUPOST Data: 07/03/22 Pàg.: 3

10 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 9)

42,67 2,000 85,34

TOTAL Capítol 01.04 410,74

Obra 01 Pressupost ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA)

Capítol 05 MA D'OBRA DE SEG HIG I FORMACIÓ

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut en el treball impartida als treballadors
durant dos hores (P - 16)

18,83 12,000 225,96

2 H15Z1003 u Reunió periodica del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 15)

17,86 8,000 142,88

TOTAL Capítol 01.05 368,84

EUR



Pressupost Estudi de Seguretat i Salut
Granja escola a Castellnou de Seana (Lleida)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/03/22 Pàg.: 1

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

Capítol 01.01  INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 994,22

Capítol 01.02  SENYALITZACIÓ 107,25

Capítol 01.03  PROTECCIONS COL.LECTIVES 5.775,01

Capítol 01.04  PROTECCIONS INDIVIDUALS 410,74

Capítol 01.05  MA D'OBRA DE SEG HIG I FORMACIÓ 368,84

Obra 01 Pressupost ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEAN 7.656,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.656,06

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

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

Obra 01 Pressupost ESS GRANJA ESCOLA A CASTELLNOU DE SEANA ( 7.656,06

7.656,06

euros
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AN.10.3. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT  
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3.1 Introducció  

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 
protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats 
per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat 
exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, 
respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici 
pot comportar: 

● La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
● L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 
● Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris 

de l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
● La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la 

intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions 
periòdiques. 

● Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents 
augments de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

● La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció 
o clausura.  

 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses 
normatives, entre les que es destaquen: 

● Codi Civil. 
● Codi Civil de Catalunya 
● Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
● Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
● Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
● Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
● Legislacions sobre els Règims de propietat. 
● Ordenances municipals. 
● Reglamentacions tècniques. 

 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra 
executada que juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions 
degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació 
dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic 
del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris, els quals 
estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
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Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una 
relació de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 

3.2 Instruccions d’ús i manteniment  

3.2.1 Interiors de locals 

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

En l’edifici no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin 
afectar negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i, per 
tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  

El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord 
amb les característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a 
l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, 
calefacció, desguàs, etc.). 

No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les 
de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot 
perillar l’estabilitat de l’element.  
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En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, 
ni s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment 
de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà 
mitjançant tacs i cargols. 

No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, 
que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 

Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel 
fabricant. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

Les obres no s'iniciaran sense el permís de la propietat. Hauran de complir la normativa 
vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin 
envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 

Neteja: 

Els elements interiors  (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per 
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al 
material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general 
no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  

Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions 
donades pel fabricant. 

Els residus s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina 
o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria 
orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de 
tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de 
portar a punts específics d’abocament. 

 

Incidències extraordinàries: 

● Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que 
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  

 

Instruccions de manteniment: 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de 
manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes 
operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es 
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fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de 
dubte és convenient demanar consell a un professional. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de 
greixar perquè funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres 
s’han de netejar.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els 
carregaments entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, 
substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada 
limitada i s'han de repintar d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de 
manteniment donades pel fabricant. 

 

Tanmateix els propietaris han de permetre l’accés a l'edifici, als operaris convenient 
acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents 
intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 

3.2.2 Fonaments i elements de contenció  

Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús: 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no 
alterar la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les 
condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels 
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Incidències extraordinàries: 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació 
i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de 
terres, entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i 
carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels 
fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, 
etc.) en algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o 
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element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats 

d’acord amb el grau de impermeabilització exigit. 
 

 

3.2.3 Estructura   

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es 
facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega 
i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de 
paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la 
incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, 
dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per 
intercomunicació entre plantes.  

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del 
terreny -  així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues 
adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat 
de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars 
característiques als originals. 
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Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar 
l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements 
estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta 

que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, 
proteccions, etc.). 
 
 

3.2.4 Cobertes 

Instruccions d’ús: 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
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Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, 
en general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent 
per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les 
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment 
periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal 
de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o 
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 

Neteja: 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

Incidències extraordinàries: 

● Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les 
mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona 
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 

● Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, 
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

● Inspeccions tècniques de la coberta. 
● Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
● Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 

trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreeixidors, 
ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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3.2.5 Façanes  

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que 
puguin representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de 
la seva seguretat enfront les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens 
(tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, 
etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, 
tendals, etc.). 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes 
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb 
productes específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de 
neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els 
elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

● Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 
 

● Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
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- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 
● Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 

trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, 
ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 

3.2.6 Instal·lacions d’aigua   

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi 
manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i 
són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que 
faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

Es recomana tancar la clau de pas, en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos 
no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a 
penjar-hi objectes. 

L’edifici té diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les 
diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los 
en cas d’avaria.  
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A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

● Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua 
diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  
 

● Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: 
limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

 
● No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a 

omplir la banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena 
càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin 
les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o bé una 
empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  

Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador 
especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.  

Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà 
la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de 
netejar.  

Incidències extraordinàries: 

● Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris 
competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del terreny. 
 

● En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
 Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
 Desconnectar l'electricitat. 
 Recollir tota l'aigua. 
 Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 

habitatge, local o zona com a les veïnes. 
 Fer reparar l'avaria. 
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 Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats 
a propis i a tercers. 

● En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar 
que es glacin. 

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

● Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
● Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 

 

El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici 
fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a 
la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la 
clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

 

3.2.7 Instal·lació d’electricitat  

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se 
les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat 
la instal·lació. 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la 
instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà 
doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no 
sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 
de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici 
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on 
estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
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El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es 
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

● L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

● L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits.  

● L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra 
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de 
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial 
desconnecta la instal·lació.  

● Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i 
les sobrecàrregues.  

 

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar 
algun aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors 
magneto tèrmics dels altres circuits. 

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells 
elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció 
normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells 
fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa 
vigent, a la potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
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Neteja: 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic 
del circuit corresponent. 

 

Incidències extraordinàries: 

● Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

● Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas 
o un altre tipus de combustible.  

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

● Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
● Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades 
a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les 
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 

El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció 
de l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de 
l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

 

3.2.8 Instal·lació de desguàs   

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
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L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements que 
puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids 
o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa 
de desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa 
vigent i amb una empresa especialitzada.  

Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de 
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els 
sifons dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues 
en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores 
adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament 
per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 
l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal 
d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de 
terres, entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, 
entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el 
sistema de desguàs. 

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

● Revisió de la instal·lació. 
● Neteja d’arquetes. 
● Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs 

i/o pous i bombes d’elevació 
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El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de 
la instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 

 

3.2.9 Instal·lació de calefacció  

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i 
termòstats les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de 
l’ús previst i de la seva freqüència.  

En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir 
les instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la 

instal·lació i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de 

l'aigua circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació 
estigui funcionant i es descargoli lleugerament els cargols de la part 
superior dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir 
aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix 
considerablement el seu rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de 
dia i 18ºC de nit. 

 

En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de 
mantenir lluny de qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba 
de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-
les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen 
precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà 
encesa a l'habitació mentre es dorm. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada.  

Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador 
autoritzat i d’acord amb la normativa vigent. 

Neteja: 

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, 
sempre d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

● Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en 
el funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als 
responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions 
oportunes.  

● En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 

habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats 

a propis i a tercers. 
 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels 
espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada 
a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari. 
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3.2.10 Instal·lació de telecomunicacions 

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 

 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 

 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 

 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre 
i quan s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els 
corresponents codificadors. 

 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de 
dades per cable. 

 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa 
que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús 
privatiu doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 

Instruccions de manteniment: 

És molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una 
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar 
resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
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A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment 
de la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a 
càrrec de l’operadora contractada.  

El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada 
general de l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, 
correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el 
manteniment va a càrrec de l’usuari. 

 

3.2.11 Instal·lació de porter electrònic   

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació del porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa especialitzada. 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en 
la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 

Instruccions de manteniment: 

Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  

 

3.2.12  Instal·lació de ventilació  

Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de 
ventilació les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no 
es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
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No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador 
especialitzat.  

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús 
privatiu doncs poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per 
tant, la salubritat dels mateixos. 

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

● Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
● Revisió sistemes de comandament i control. 

 

El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a 
l'usuari. 

 

3.2.13  Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària  

Instruccions d’ús: 

Consideracions d’ús : 

La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a 
l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i 
d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui 
aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci 
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la 
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propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’un instal·lador especialitzat. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es 
faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.  

 

Incidències extraordinàries: 

● Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha 
d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les 
actuacions oportunes.  

 

Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

● Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
● Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
● Revisió general de la instal·lació. 

 

El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels 
espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de 
l’habitatge o local i els aparells correspon a l'usuari. 
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AN.10.4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 103,87 54,67

totals d'excavació 103,87 t 54,67 m
3

NO NO

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 78,225 819,830 50,482

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 5,679 0,082 3,471

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 10,800 0,018 6,000

definir altres: solera de formigó de 10cm, gruix - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 94,70 t 820,0724 59,95 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 88,4684 0,0896 92,2642

obra de fàbrica 170102 0,0150 37,7359 0,0407 41,9242

formigó 170101 0,0320 37,5608 0,0261 26,8336

petris 170107 0,0020 8,0964 0,0118 12,1549

guixos 170802 0,0039 4,0451 0,0097 10,0124

altres 0,0010 1,0301 0,0013 1,3391

   embalatges 0,0380 4,3954 0,0285 29,3882

fustes 170201 0,0285 1,2433 0,0045 4,6354

plàstics 170203 0,0061 1,6275 0,0104 10,6613

paper i cartró 170904 0,0030 0,8550 0,0119 12,2373

metalls 170407 0,0004 0,6696 0,0018 1,8541

totals de construcció 92,86 t 121,65 m
3

si altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Construcció de granja escola

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

Camí de Vila-sana, SN

Comarca : Pla d'Urgell

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Castellnou de Seana

altra obra

si

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades

1
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si

si

si

si

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0

argiles 0,0

terra vegetal 0,0

pedraplé 0,0

altres 65,6
terres contaminades 0,0

Total 65,6

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 37,56

Maons, teules i ceràmics 40 115,96

Metalls 2 0,67

Fusta 1 1,24

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,85

Paper i cartró 0,50 0,85

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

si inert

no no especial

no

0,00

65,60

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

65,60

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

si no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

0,00



si

si

si

tipus de residu

inert

no especial 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 1,55

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
1,55 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 65,60

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 36,23 543,38

Maons i ceràmics 124,75 -

Petris barrejats 21,09 316,42

Metalls 2,50 37,55

Fusta 6,26 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 14,39 -

Paper i cartró 16,52 -

Guixos i no especials 15,32 229,87

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 8,10

245,17 1.451,22

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DIPÒSIT CONTROLAT 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

camí de Castellnou a Vila-sana 

de CASTELLNOU DE SEANA

32,70

- 56,15

324,01

22,31 57,57

590,99

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

de CASTELLNOU DE SEANA 25265 CASTELLNOU DE SEANA

3
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75,09 9,70 25,03

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

5.199,26

- 23,75

-

1.496,98

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 5.199,26

El volum dels residus és de : 310,77

3,88 -

193,36 498,99

25,61 66,08

172,71

97,20

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

198,25

2.040,24 469,13 1.238,67

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el 

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

-

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2418,39 101,68

DIPÒSIT CONTROLAT camí de Castellnou a Vila-sana 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

25265 CASTELLNOU DE SEANA

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 7

unitats -

unitats 4

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 124,64 T

T 159,43 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 124,65 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 159,43 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

15,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

187,57Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

103,87

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 1371,15

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1753,73

284,1

***Dipòsit mínim 150€

3.124,88Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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AN.10.5. PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
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5.1 Generalitats 

El present Pla de control de qualitat s’elabora conforme les unitats i capítols 

corresponents al projecte d’execució de la granja escola, en referencia amb l’annex I, 

inclòs en la part 1 del codi tècnic de l’edificació en quant a continguts del projecte 

d’edificació, i l’obligació del mateix. 

 

5.2 Àmbit del pla de control 

El programa d’actuacions s’estén en els següents apartats: 

 

 Control dels productes, equips i sistemes 

 Control d’execució 

 Control de l’obra acabada i probes finals 

El present pla de control és de caràcter general conforme al projecte, quedant limitat 

per aquest, per les decisions preses per la direcció facultativa, pel desenvolupament 

propi dels treballs, i per les eventuals modificacions que es produeixin al llarg de la fase 

d’obra, autoritzades pel director d’obra prèvia conformitat del promotor; tot ell es 

deixarà constància en el acta annexa al certificat final d’obra. 

Els treballs de control de qualitat continguts en el present document tindran el 

desenvolupament als articles 6 i 7 de la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació, establint la 

metodologia de control que portarà a cap la direcció facultativa i l’empresa de control 

homologada que es contracti per part del contractista, garantint: 

- El compliment dels objectius fixats en el projecte. 

- El coneixement qualitatiu tant de l’estat final de les mateixes com de 

qualsevol situació intermitja. 

- La subjecció als paràmetres de qualitat fixats en els documents 

corresponents. 

- El assessorament dels sistemes o accions a realitzar per a optimitzar el 

desenvolupament de les obres i funcionalitat final.  

- El seguiment i la implantació d’aquelles mesures que s’adoptin en ordre a la 

consecució dels objectius que es puguin fixar.  

Tot ell, en referencia a les exigències bàsiques relatives a un o varis dels requisits 

bàsics explicats en l’article 1 del CTE. 

 

El pla de control de qualitat, el seu objectiu es descriure els treballs a desenvolupar per 

al control tècnic de la qualitat d’obra referida, comprovacions, assaigs de materials, 

inspeccions i proves necessàries per assegurar que la qualitat de les obres s’ajustin a 
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les especificacions de projecte, legislació aplicable, normes vigents i normes de la bona 

pràctica constructiva.  

Durant la construcció de les obres, el director de l’obra i el director de l’execució de 

l’obra, realitzaran segons les seves respectives competències, els següents controls: 

- Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que es 

subministrin a les obres, d’acord amb l’article 7.2. 

- Control d’execució de l’obra, d’acord amb l’article 7.3. 

- Control de l’obra acabada, d’acord amb l’article 7.4. 

 

5.2.1. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

Aquest apartat contempla els assaigs i determinacions, aprovats per la direcció 

facultativa, a realitzar als productes, equips i sistemes per a garantir que satisfacin les 

prestacions i exigències definides en el projecte.  

Els subministradors presentaran prèviament els documents d’idoneïtat, marcatge CE, 

segell de qualitat o assaigs dels materials per al control de recepció en obra dels 

productes, equips i sistemes que es subministrin d’acord amb l’article 7.2 del CTE.  

En correspondència al projecte, les seves determinacions, característiques i condicions 

particulars, es proposa el següent control de recepció de productes, equips i sistemes, 

el qual queda subjecte a les modificacions en quan a criteris de mostres que puguin ser 

introduïdes per la direcció facultativa de les obres, comprenent: 

- Control de la documentació dels subministradors, segons article 7.2.1 CTE 

- Control mitjans distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, 

segons article 7.2.2 CTE. 

- Control mitjançant assaigs, conforme article 7.2.3 CTE. 

 

Per al control de la documentació dels subministres: 

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d’execució 

d’obra, els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 

compliment, i en el seu cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta 

documentació inclourà almenys els següents documents: 

 

a) Els documents d’origen, fulla de subministrament i etiquetat. 

b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentaries, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE.  
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Per al control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluació d’idoneïtat 

tècnica: 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) Els distintius de qualitat que tinguin els productes, equips o sistemes 

subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos, 

exigides en el projecte i documentarà, en el seu cas, el reconeixement oficial 

del distintiu d’acord amb l’establert en l’article 5.2.3. 

b) Les devaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 

sistemes innovadors, d’acord amb l’establert en l’article 5.2.5, i la constància 

del manteniment de les seves característiques tècniques. 

 

Per al control de recepció mitjançant assaigs: 

a) Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE podent ser 

necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i probes sobre alguns 

productes, segons l’establert en la reglamentació vigent, o bé segons 

l’especificat en el projecte per la direcció facultativa. 

b) La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en 

el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, 

els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i les accions a adoptar.  

 

5.2.1.1 Estructura  
 

Control de formigó, elaborat en central 

Per a comprovar al llarg de l’obra que la resistència característica del formigó sigui 

igual o superior a la del projecte, es seguirà un control estadístic a nivell normal segons 

l’article 88 de la instrucció EHE, prenent com a determinació el control per volum i/o 

per superfícies. 

L’obra es dividirà en lots de control. Per cada lot es fabricaran dos series (N=2) de 4 

provetes cilíndriques de 15x30 cm, per a la seva ruptura a 7 i 28 dies, segons les 

normes UNE 88.300 – 83.301 – 83.303 – 83.304 i 83.313 per a determinar la seva 

consistència.  
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Quadre de lots  

Element 
estructural 

Tipus de 
formigó 

M3 aproximats Nº de lots Nº de series  

CIMENTACIÓ  

Solera de 
formigó  

HA-25 5,20 2 4 

ESTRUCTURA  

Lloses 
d’escales 

HA-25 25,40 2 4 

TOTAL SERIES  8 

 

 

Control d’armadures 

- Barres: 

Considerant que l’acer utilitzat estigui en possessió del marcatge CE, s’agafaran 

dos mostres dels 2 diàmetres més utilitzats, per a realitzar les següents 

determinacions: 

 

 Característiques geomètriques, UNE 36.088 

 Límit elàstic, carrega de ruptura i allargament en ruptura, UNE 

7.262 

 Secció equivalent. UNE 7.262 

 Doblat desdoblat. UNE 36.088 

 

- Armadura de repartiment: 

Es realitzarà per cada 40 t del total de la malla, els assaig indicats a continuació, 

considerant que els acers utilitzats estiguin en possessió del marcatge CE. La 

documentació de procedència i qualitat té que estar facilitada per l’empresa 

constructora.   

 Característiques geomètriques UNE 36068/94 

 Assaig a tracció i límit elàstic 

 Assaig de despegue de nus. UNE 3646 
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5.2.1.2 Paleteria  

 

Totxos i morters 

Es realitzarà un control per cada tipus de totxana (perforat, forat doble), realitzant els 

següents assaigs: 

 Absorció, UNE 67027/84 

 Succió, UNE-EN-772-11/2001 

 Eflorescència, UNE 67029/95 EX 

 Nòduls de cals, UNE 67039/93 EX 

 Resistència a compressió, UNE-EN-772-1/2001 

 

També s’elaboraran una sèrie de provetes per al control de les característiques 

mecàniques dels morters (UNE-EN-772-1/20001), tant si son resistents o per enfoscats. 

 Morters de fabrica de totxana (DB SE-F):   cada 1500 m2 

 Morters per enfoscat (DB HS-1 i NTE-RPE:  cada 2000 m2 

 

Revestiments 

En aquest capítol es contempla per al seu control, els següents tipus de materials de 

revestiments: 

- Rajoles ceràmiques: a l’enrajolat es realitzarà un tanteig “in situ” per a 

determinar l’adherència al suport. UNE-EN-1012-12 

 

- Enguixats de guix: es girarà visita per la determinació “in situ” dels índexs de 

duresa. UNE102038/85. 

 

- Terratzo: sobre una mostra del material es realitzaran les següents 

determinacions: 

 Absorció, UNE 127020/99 

 Resistència a flexió, UNE 127020/99 

 Desgast per abrasió, UNE 127020/99 

 Assaig d’absorció 
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5.2.1.3  Cobertes   

 

Làmina impermeabilitzant 

Sobre la làmina impermeabilitat es realitzarà durant l’obra els següents assaigs: 

 Resistència a tracció. UNE-104281-6-6/85 

 Allargament de ruptura. UNE-104281-6-6/85 

 Plegabilitat a -10 ºC. UNE 104281(6-4)/85 

 Estanquitat 

 

Els assaigs d’espessor de la làmina, resistència al calor i pes por m2 podran ser 

substituïts amb la presentació a la direcció facultativa amb caràcter previ a la seva 

instal·lació de la fitxa de característiques tècniques, homologació i marcatge CE del 

producte. 

 

5.2.1.4  Aïllaments   
 

Es realitzarà sobre el material utilitzat 1 control, que consistirà en els següents assaigs: 

 Espessor de capa. UNE 53301 

 Densitat aparent. UNE 53215-43144 

 

5.2.1.5  Pintura  
 

Pintura plàstica sobre superfície de paleteria 

Es prendran 3 mostres durant l’obra per a realitzar els següents assaigs: 

 Temps d’assecat. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO-3678/96 

 Densitat. UNE 48098/92 

 Composició (fixa, volàtil i resines). Experimental 

 Resistència front a la humitat. UNE 48284/94 

 Índex de resistència al descolgament UNE 48068/94 
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5.2.1.6 Sanejament i fontaneria 

 

Tubs de PVC 

Es prendran 1 mostra per cada un dels diàmetres utilitzats en l’obra, per a realitzar els 

següents assaigs: 

 Identificació i aspecte. UNE-53112/88 

 Mesura i tolerància. UNE.53112/88 

 Densitat i contingut en PVC. UNE-53020/73 

 Tracció i allargament en ruptura. UNE-53112/88 

 Assaig VICAT. UNE-ISO-306/97 

 

Tubs de coure 

Es realitzaran 2 controls per cadascun dels diàmetres utilitzats, per a determinar: 

 Identificació, mesures i toleràncies. UNE-EN-1057/96 

 Assaig a tracció. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92, UNE 7474-

3/95, UNE 7474-5/92. 

 

 

5.2.2. Control d’execució de l’obra 

En aquest apartat de control, té com a objectiu la realització d’un conjunt 

d’inspeccions sistemàtiques i de detall, desenvolupades per personal tècnic 

especialista, per a comprovar la correcte execució de les obres d’acord amb l’article 

7.3 del CTE. 

Aquestes inspeccions no contemplen actuació alguna, en el que es refereix al 

compliment de la normativa de seguretat i higiene en el treball. 

 

Les inspeccions afectaran a aquelles unitats que puguin condicionar l’habitabilitat de 

l’obra (com és el cas de les instal·lacions), utilitat (com són les unitats de paleteria, 

fusteria i acabats) i la seguretat (com és el cas de l’estructura).  

1) Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà 

l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials 

que s’utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements constructius i 

de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per 

a comprovar la seva conformitat amb l’indicat en el projecte, la legislació 

aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 

direcció facultativa. En la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
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compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que 

intervinguin, així com les verificacions que, en el seu cas, realitzen les 

entitats de control de qualitat de l’edificació.      

  

2) Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.          

   

3) En el control d’execució de l’obra, s’adoptaran els mètodes i procediments 

que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst 

de productes, equips i sistemes innovadors, previstes en l’article 5.2.5.  

 

5.2.2.1 Inspecció d’estructura 
 

El control de qualitat en l’execució de l’estructura inclou les següents operacions de 

control: 

 

 Conformitat dels treballs d’execució amb els plànols del projecte, prèviament 

examinats. 

 Comprovació visual de forjats, verificant que es compleixin les següents 

característiques: tipus o model de biguetes, dimensions, tipus d’armadures, 

diàmetres, longitud, col·locació i recobriment. 

 Inspecció de les condicions de treball (atmosfèriques, climatològiques, altes i 

baixes temperatures), especialment en el que afecta al fraguat, curat i 

desencofrat de formigons. 

 Transport, col·locació i curat de formigons. 

 Comprovació dimensional de secció de formigó. 

 Col·locació, doblat, diàmetres, recobriments, solapes i anclatges de les 

armadures de formigó armat.  

 Juntes de formigonat i dilatació. 

 Quadre del formigó. 

 Descimbrat i desencofrat. 

 Acabat superficial, deformacions de l’encofrat. 
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5.2.2.2 Inspecció de paleteria i acabats 

 

Es realitzaran les inspeccions de control de qualitat en l’execució de l’obra, 

comprovant: 

 Qualitats dels materials utilitzats en tancaments, fals sostres, enguixats, 

escaioles, revestiments, paviments, fusteries, elements especials, etc. 

 Comprovació de que els treballs es realitzin segons els plànols i plecs de 

condicions tècniques del projecte, d’acord amb les normes aplicables, incloïen 

les següents operacions de control: 

 

- Façanes (fabrica de totxana) 

o Col·locació d’aïllaments 

o Rebuda de fusteries i elements metàl·lics de façana. 

o Tipus, classe i espessor de la fabrica. 

o Reomplir i gruix de juntes. 

o Planeïtat i desploms. 

 

- Revestiments de morter 

o Preparació del suport. 

o Tipus, classe i dosificació de morter. 

o Gruix, acabat especificat i curat.  

 

- Enguixats  

o Tipus de guix 

o Mestres 

o Fixació de guarda vius, aplomat i enrasat.     

   

- Enrajolats 

o Morter d’enganxat i característiques del material. 

o Juntes 

o Rejuntat i neteja 

o Sistema d’ancoratge       

  

- Paviments 

o Característiques i tipus de material 

o Execució de la capa base 

o Col·locació de rajoles i rodapeu 

o Acabat  
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- Fals sostre 

o Fixacions i perfilaria 

o Planeïtat i anivellació 

o Separació a paraments i elements de remat 

 

- Fusteria de fusta – rebut de pre-marcs  

o Perpendicularitat d’angles i dimensions d’esquadra en pre-marcs 

o Desplom i deformació de pre-marc 

o Planeïtat de fulla tancada 

o Proba de servei i funcionament del pany 

o Tractament de protecció i acabat 

 

- Fusteria de PVC 

o Aplomat i anivellat de fusteria 

o Fixació i rebut de pre-marc metàl·lic 

o Comprovació de ferramentes i funcionament 

o Sellat de juntes       

   

- Vidre 

o Característiques del vidre i espessor 

o Col·locació d’envidriaments i sabates 

o Folgances        

   

- Aïllaments 

o Característiques del material segell de qualitat.  

o Col·locació        

   

 

- Cobertes 

o Certificats de garanties dels materials de cobertura, 

impermeabilització i aïllament. Marcatge CE dels mateixos. 

o Corrector muntatge dels elements de cobriment. Sistemes de 

subjecció i solapament.  

 

5.2.2.3  Inspecció d’instal·lacions 
 

Es realitzaran inspeccions de control de qualitat en l’execució de les instal·lacions de: 

o Fontaneria i sanejament 

o Electricitat (baixa tensió) 

o Climatització 

o Contra incendis 
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- Fontaneria i sanejament 

Es realitzarà aquest control d’acord amb la norma bàsica per a les 

instal·lacions de subministrament d’aigua, verificant: 

 

o Escomeses 

o Alimentació, derivacions i manuals 

o Posició d’aigua freda i calenta 

o Dimensions de canonades i accessoris, així com els seus colgaments, 

dilatadors, anti-vibrants 

o Aïllament tèrmic de les canonades 

o Claus de pas i de tancament  

Es comprovarà diàmetres, pendents, soldadures i distàncies entre brides 

de canonades i vàlvules de desguàs.  

Es comprovarà la col·locació de sifons i manguetons en inodors.  

Es realitzarà una proba de pressió a 20 kg/cm2 de totes les canonades i 

accessoris de l’instal·lació, comprovant que no hi ha pèrdues.  

A continuació, es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei amb un 

mínim de 6 kg/cm2 i es mantindrà durant 15 minuts.  

 

- Electricitat (baixa tensió) 

Es realitzaran els següents controls: 

o Canalització i fixacions 

o Secció de conductors 

o Identificació de fases i circuits 

o Ubicació de punts de llum i mecanismes 

o Col·locació de llumeneres 

o Ubicació de quadres de distribució i caixes 

o Dimensions i distàncies 

o Mesures de resistència d’aïllament 

o Mesures de posta a terra 

 

- Climatització 

Es realitzarà conforme al reglament d’instal·lacions de calefacció i 

climatització i instruccions tècniques complementaries: 

o Probes hidràuliques 

o Elements anti-vibratoris 
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o Estanqueïtat amb fluid a temperatura de règim 

o Dimensions, material i traçat de conductes 

o Muntatge, suport, unions i reforç de conductes 

o Ubicació de reixes 

o Identificació de màquines i ventiladors 

o Connexions amb altres instal·lacions (electricitat, fontaneria i 

sanejament). 

 

- Protecció contra incendis  

Per a un millor desenvolupament d’aquesta unitat es dividirà en: 

 Equips d’emergència i senyalització  

 Equips de detecció i extinció d’incendis 

 

a) Equips autònoms d’emergència i senyalització 

 Identificació d’aparells 

 Ubicació i distribució 

 Fixació a paraments i posició 

 Incompatibilitat amb altres instal·lacions 

 Autonomia de funcionament 

 Encesa permanent 

 

b) Detecció i extinció 

 Característiques i connexions de central d’alarma 

 Característiques, situació i distribució de detectors 

 Connexions amb altres instal·lacions 

 Característiques d’extintors mòbils 

 Equips fixes d’extinció (BIE, hidrants) 

 Equips de bombeig i distribució de ruixadors 

 

La direcció facultativa establirà el nombre de visites per al control d’execució de les 

diferents unitats especifiques amb un nombre mínim de 6, fixant-se igualment les 

condicions especifiques sota les que aquestes es desenvolupen, en coherència amb les 

fitxes.  

 

5.2.3.  Control de l’obra acabada 

En aquest apartat de control, te per objecte definir, en l’obra acabada, bé sobre 

l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i les seves instal·lacions, parcial 

o totalment acabades, les comprovacions i probes de servei previstes en el projecte i/o 
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ordenades per la direcció facultativa, i les exigides per la legislació aplicable que té que 

realitzar-se, a banda de les que poden establir-se amb caràcter voluntari.  

Com a part dels controls finals de recepció, es realitzarà un seguiment especialment 

rigorós dels assaigs d’estanqueïtat de cobertes i probes de funcionament i inspeccions 

finals de les instal·lacions.  

 

5.2.3.1  Probes d’estanqueïtat  
 

- Cobertes 

Es realitzaran probes d’estanqueïtat en cobertes una vegada aquestes estan 

totalment acabades, bé mitjançant la seva inundació, la col·locació de 

ruixadors durant un període de 24 hores, o procediment alternatiu que 

pugui dictar la direcció facultativa per circumstancies pròpies de l’obra.  

 

- Façanes 

Aleatòriament es realitzaran 2 assaigs d’estanqueïtat en façanes en zones 

de buits (finestres o terrasses), disposant d’un sistema de ruixadors d’aigua 

durant al menys 2 hores.  

 

5.2.3.2   Probes de funcionament d’instal·lacions  

 

Les probes finals a realitzar sobre les instal·lacions, abans referides, son referides a 

continuació; per aquestes, acabades el muntatge de les instal·lacions i una vegada 

ajustats els equips, els instal·ladors comprovaran el funcionament de les instal·lacions 

sota la presencia i supervisió del personal tècnic de l’empresa de control de qualitat 

contractada.  

- Fontaneria i sanejament 

 

Es verificarà els següents aspectes: 

 Estanqueïtat de les xarxes 

 Funcionament de aixetes i claus de pas 

 Comportament de desguàs 

 Fixació de sanitaris 

 

- Electricitat 

 

Es verificarà els següents aspectes: 

 Funcionament de diferencials i magnetotèrmics 

 Caigudes de tensió 
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 Funcionament de mecanisme (interruptors, bases d’endolls, 

polsadors). 

 Posta a terra 

 Seccions de conductors 

 Identificació de circuits  

 

- Climatització  

 

Es verificarà els següents aspectes: 

 Estanqueïtat  

 Funcionament d’equips 

 Rendiments d’equips 

 Velocitat d’aire en sortida i retorn 

 Presa de temperatura i humitats 

 Nivell de soroll 

 

- Protecció contra incendis       

  

Es verificarà els següents aspectes: 

 Probes de circuits de senyalització 

 Funcionament de detectors 

 Funcionament de central d’alarma 

 Pressió d’aigües en la xarxa 

 Verificació d’extintors  
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AN.10.6. DIMENSIONAT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
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6.1 Reserva d’espai en l’edifici 

L’edifici comptarà amb un únic comptador general, en el qual es preveu un espai en la 

sala d’instal·lacions per a allotjar un armari amb unes dimensions: 

 Llargada: 600 mm 

 Amplada: 500 mm 

 Alçada: 200 mm 

 

6.2 Dimensionat de les xarxes de distribució 

Dimensionat dels trams 

Distribució ramal 1 

QUADRE DE CABALS 

 
Tram 

Qi 
cabal instal·lat 

(l/s) 

 
N= nº aixetes 

 

K = 
1

√n−1
 

Qc 
Cabal de càlcul 

(l/s) 

A-B 4,76 2 1 1,65 

B-C 2,77 2 1 1,40 

C-C1 1,20 2 1 1,06 

C1-C2 0,60 2 1 0,82 

B-B1 1,75 2 1 1,21 

B1-B2 1,40 2 1 1,12 

B2-B3 1,20 2 1 1,06 

B3-B4 0,60 2 1 0,82 

B1-B’2 0,35 2 1 0,66 

B2-B’3 0,15 2 1 0,44 

B3-B’5 0,10 2 1 0,34 

B2-B’4 0,20 2 1 0,51 

C-D 1,57 2 1 1,16 

D-E 0,30 2 1 0,62 

E-E1 0,15 2 1 0,44 

E1-E2 0,10 2 1 0,34 

E-E3 0,15 2 1 0,44 

E3-E5 0,10 2 1 0,34 

E3-E4 0,05 2 1 0,20 

D-P 1,27 2 1 1,08 

P-P1 0,40 2 1 0,70 

P1-P2 0,30 2 1 0,62 

P2-P3 0,20 2 1 0,51 

P3-P4 0,10 2 1 0,34 

P-F 0,87 2 1 0,95 

F-G 0,67 2 1 2,73 

F-F1 0,20 2 1 3,16 
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F1-F2 0,05 2 1 0,64 

F1-F4 0,15 2 1 0,26 

F4-F3 0,05 2 1 0,76 

F4-F5 0,05 2 1 0,76 

G-G1 0,37 2 1 2,54 

G1-G2 0,32 2 1 0,63 

G7-G3 0,17 2 1 0,47 

G2-G7 0,22 2 1 0,76 

G3-G4 0,12 2 1 2,56 

G4-G5 0,08 2 1 1,04 

G5-G6 0,04 2 1 1,04 

G-K1 0,30 2 1 0,62 

K1-K2 0,20 2 1 0,51 

K2-K3 0,10 2 1 0,34 
 

Distribució ramal 2 

QUADRE DE CABALS 

 
Tram 

Qi 
cabal instal·lat 

(l/s) 

 
N= nº aixetes 

 

K = 
1

√n−1
 

Qc 
Cabal de càlcul 

(l/s) 

A-H2 5,66 2 1 1,74 

H2-H1 5,61 2 1 1,74 

H1-H 5,41 2 1 1,72 

H-H3 0,10 2 1 0,34 

H-K 5,31 2 1 1,71 

K-I 1,70 2 1 1,20 

I-I1 0,80 2 1 0,92 

I1-I2 0,50 2 1 0,76 

I2-I3 0,25 2 1 0,57 

I-J 0,90 2 1 0,96 

J-J1 0,30 2 1 0,62 

J-J2 0,60 2 1 0,82 

J2-J3 0,30 2 1 0,62 

K-L 3,61 2 1 1,52 

L-L1 0,35 2 1 0,66 

L1-L2 0,30 2 1 0,62 

L2-L3 0,20 2 1 0,51 

L-M 3,26 2 1 1,47 

M-M1 0,80 2 1 0,92 

M1-M2 0,60 2 1 0,82 

M2-M3 0,40 2 1 0,70 

M3-M4 0,20 2 1 0,51 

M-N 2,46 2 1 1,35 
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N-N6 0,56 2 1 0,80 

N6-N7 0,46 2 1 0,74 

N7-N8 0,46 2 1 0,74 

N8-N9 0,16 2 1 0,45 

N9-N10 0,08 2 1 0,30 

N10-N11 0,04 2 1 0,16 

N9-N12 0,08 2 1 0,30 

N12-N13 0,04 2 1 0,16 

N-R 1,65 2 1 1,18 

N8-N14 0,20 2 1 0,51 

N14-N15 0,10 2 1 0,34 

R-R1 0,20 2 1 0,51 

R1-R2 0,10 2 1 0,34 

R-R3 0,40 2 1 0,70 

R3-R4 0,30 2 1 0,62 

R4-R5 0,20 2 1 0,51 

R5-R6 0,10 2 1 0,34 

R-N1 1,3 2 1 1.09 

N1-N2 1,25 2 1 1,08 

N2-N3  1,20 2 1 1,06 

N3-N4 1,15 2 1 1,05 

N4-N5 1,10 2 1 1,03 

N5-O 1,05 2 1 1,01 

O-O1 0,80 2 1 0,92 

O1-O2 0,60 2 1 0,82 

O2-O3 0,40 2 1 0,70 

O3-O4 0,20 2 1 0,51 

O-P3 0,25 2 1 0,57 

P3-P2 0,10 2 1 0,34 

P2-P1 0.05 2 1 0,20 

P3-P4 0,10 2 1 0,34 

P4-P5 0,05 2 1 0,20 
 

Caudals instantanis i de càlcul 

L’instal·lació haurà de subministrar als aparells i equips del equipament higiènic, els 

caudals mínims següents: 

Tipus d’aparells  Caudal instantani mínim 
d’aigua (l/s) 

Caudal instantani mínim 
d’aigua calenta sanitària 

(l/s) 

Rentamans  0,05 0,03 

Bany 0,10 0,065 

Dutxa  0,20 0,10 

Banyera ≥ 1,40 m 0,30 0,20 
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Banyera < 1,40 m 0,50 0,15 

Bidet  0,10 0,065 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Inodor amb fluxor 1,25 - 

Urinari amb aixeta 
temporitzada 

0,15 - 

Urinari amb cisterna 0,04 - 

Aigüera domèstica 0,20 0,10 

Aigüera no domèstica  0,30 0,20 

Rentaplats domèstic 0,15 0,10 

Rentaplats industrial 0,25 0,20 

Safareig 0,20 0,10 

Rentadora domèstica  0,20 0,15 

Rentadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Aixeta aïllada  0,15 0,10 

Aixeta garatge 0,20 - 

Abocador  0,20 - 

 

PLANTA BAIXA: caudals instantanis d’aigua freda 

 
Situació 

 
Element 

 
Nombre 

d’elements 

Caudal 
instantani 

mínim d’aigua 
freda (l/s) 

Caudal 
instantani 

d’aigua freda 
TOTAL (l/s) 

Bugaderia  Rentadora 
industrial (8kg) 

 
5 

 
3,00 

 
3,20 

Safareig  1 0,20 

Infermeria 1  Rentamans  1 0,05  
0,15 Inodor amb 

cisterna  
1 0,10 

Infermeria 2  Rentamans  1 0,05  
0,15 Inodor amb 

cisterna 
1 0,10 

 
Bany dones  

Inodor amb 
cisterna                        

4 0,4  
0,19 

Rentamans                        3 0,15 

Bany 
minusvàlids 

Rentamans  1 0,05  
0,15 Inodor amb 

cisterna 
1 0,10 

 
 
Bany homes  

Rentamans                               3 0,15  
 

0,57 
Inodor amb 
cisterna                        

3 0,3 

Urinari amb 
cisterna   

3 0,12 
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Bany serveis  

Rentamans  1 0,05  
 

0,35 
Inodor amb 
cisterna                        

1 0,10 

Dutxa  1 0,20 

 
Cuina  

Aigüera no 
domèstica  

4 1,20  
1,70 

Rentaplats 
industrial 

2 0,50 

   QTOTAL 6,46 l/s 
 

 

PLANTA PRIMERA: caudals instantanis d’aigua freda 

 
Situació 

 
Element 

 
Nombre 

d’elements 

Caudal 
instantani 

mínim d’aigua 
freda (l/s) 

Caudal 
instantani 

d’aigua freda 
TOTAL (l/s) 

Bany 
monitors  

Dutxa 1 0,20   
0,35 Inodor amb 

cisterna  
1 0,10 

Rentamans  1 0,05  

 
Bany 
minusvàlids  

Rentamans  1 0,05  
0,35 Inodor amb 

cisterna  
1 0,10 

Dutxa  1 0,20 

 
 
Bany dones  

Rentamans  5 0,25   
1,65  Inodor amb 

cisterna  
6 0,6  

Dutxa  4 0,8  

 
 
 
Bany homes  

Rentamans  5 0,25   
 

1,61  
Inodor amb 
cisterna  

4 0,4  

Dutxa  4 0,8  

Urinari amb 
cisterna   

4 0,16  

   QTOTAL 3,96 l/s 

 

Càlcul del dimensionat dels trams d’aigua freda  

TRAM QTOTAL 

(l/s) 

QCÀLCUL 

(l/s) 

Ø (mm) V (m/s) J 
(mca/m) 

L (m) ∆pt 
(mc) 

ESCOMESA 15,08 2,30 63 2,00 0,15 32,25 4,83 

A-B 4,76 1,65 40 1,5 0,09 1,48 0,133 

B-C 2,77 1,40 40 1,5 0,09 3,54 0,318 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

608 
 

C-C1 1,20 1,06 40 0,7 0,015 1,24 0,018 

C1-C2 0,60 0,60 32 0,7 0,03 1,18 0,035 

B-B1 1,75 1,21 40 0,7 0,0085 1,08 0,009 

B1-B2 1,40 1,12 40 0,7 0,02 0,62 0,012 

B2-B3 1,20 1,06 40 0,7 0,02 1,24 0,024 

B3-B4 0,60 0,60 32 0,7 0,03 1,24 0,037 

C-D 1,57 1,16 40 1,00 0,045 13,52 0,608 

D-E 0,30 0,25 20 1,00 0,085 1,98 0,168 

E-E1 0,15 0,15 15 0,7 0,045 3,04 0,136 

E1-E2 0,10 0,10 15 0,6 0,035 4,30 0,150 

E-E3 0,15 0,15 15 0,7 0,047 3,17 0,148 

E3-E5 0,10 0,10 15 0,6 0,004 0,75 0,003 

E3-E4 0,05 0,03 12 0,6 0,008 1,72 0,013 

D-P 1,27 1,08 40 1,00 0,045 4,36 0,196 

P-F 0,87 0,87 32 1,00 0,055 4,30 0,236 

F-G 0,67 0,67 32 1,00 0,045 2,73 0,122 

F-F1 0,20 0,19 20 0,7 0,04 3,16 0,126 

F1-F2 0,05 0,03 12 0,6 0,045 0,64 0,028 

F1-F4 0,15 0,15 20 0,6 0,03 0,26 0,007 

F4-F3 0,05 0,03 12 0,6 0,008 0,76 0,006 

F4-F5 0,05 0,03 12 0,6 0,008 0,76 0,006 

G-G1 0,37 0,29 25 0,7 0,045 2,54 0,114 

G1-G2 0,32 0,26 25 0,7 0,043 0,76 0,032 

G7-G3 0,17 0,16 20 0,7 0,045 0,43 0,019 

G2-G7 0,22 0,20 20 0,7 0,05 0,76 0,038 

G3-G4 0,12 0,12 15 0,6 0,0375 2,56 0,096 

G4-G5 0,08 0,07 12 0,6 0,042 1,04 0,043 

G5-G6 0,04 0,02 12 0,6 0,075 1,04 0,078 

G-K1 0,30 0,25 20 0,7 0,045 1,99 0,089 

K1-K2 0,20 0,19 15 0,7 0,055 1,07 0,058 

K2-K3 0,10 0,10 15 0,7 0,07 1,07 0,074 

P-P1 0,40 0,31 25 0,7 0,045 0,76 0,034 

P1-P2 0,30 0,25 25 0,7 0,0375 0,76 0,028 

P2-P3 0,20 0,19 20 0,7 0,040 0,76 0,030 

P3-P4 0,10 0,10 15 0,7 0,065 0,76 0,049 

B1-B2 0,35 0,28 25 0,6 0,024 0,81 0,019 

B2’-B3' 0,15 0,15 20 0,6 0,035 1,41 0,049 

B2’-B4’ 0,20 0,19 20 0,6 0,038 3,66 0,139 
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Càlcul del dimensionat dels trams d’aigua freda  

TRAM QTOTAL 

(l/s) 

QCÀLCUL 

(l/s) 

Ø (mm) V (m/s) J 
(mca/m) 

L (m) ∆pt (mc) 

A-H2 5,66 1,74 40 2,00 0,185 42,35 7,834 

H2-H1 5,61 1,74 40 1,5 0,037 1,72 0,063 

H1-H 5,41 1,72 40 1,5 0,035 0,76 0,026 

H-H3 0,10 0,10 15 0,6 0,035 1,72 0,060 

H-K 5,31 1,71 40 1,5 0,04 2,32 0,092 

K-I 1,70 1,20 40 1,00 0,038 1,88 0,071 

I-I1 0,80 0,80 32 0,7 0,033 1,30 0,042 

I1-I2 0,50 0,50 32 0,7 0,038 0,78 0,029 

I2-I3 0,25 0,22 20 0,7 0,042 2,30 0,096 

I-J 0,90 0,90 32 1,00 0,045 7,61 0,342 

J-J1 0,30 0,25 20 0,7 0,038 0,84 0,031 

J-J2 0,60 0,6 25 0,7 0,034 2,06 0,070 

J2-J3 0,30 0,25 20 0,7 0,045 0,93 0,041 

K-L 3,61 1,52 40 1,00 0,042 2,60 0,109 

L-L1 0,35 0,28 25 0,7 0,050 1,40 0,07 

L1-L2 0,30 0,25 25 0,7 0,048 1,21 0,058 

L2-L3 0,20 0,19 20 0,7 0,055 3,80 0,209 

L-M 3,26 1,47 40 1,00 0,041 2,50 0,102 

M-M1 0,80 0,80 32 0,7 0,037 1,15 0,042 

M1-M2 0,60 0,60 32 0,7 0,030 1,41 0,042 

M2-M3 0,40 0,31 25 0,7 0,033 0,64 0,021 

M3-M4 0,20 0,19 20 0,7 0,037 0,99 0,036 

M-N 2,46 1,35 40 1,00 0,036 2,20 0,079 

N-N6 0,56 0,38 25 1,00 0,034 2,70 0,092 

N6-N7 0,46 0,34 25 0,7 0,038 1,35 0,051 

N7-N8 0,46 0,34 25 0,7 0,038 0,54 0,020 

N8-N9 0,16 0,15 20 0,7 0,035 0,51 0,017 

N9-N10 0,08 0,07 12 0,7 0,055 1,05 0,057 

N8-N9 0,04 0,02 12 0,7 0,175 3,20 0,56 

N9-N10 0,08 0,07 12 0,7 0,075 0,66 0,049 

N10-N11 0,04 0,02 12 0,7 0,175 1,04 0,182 

N12-N13 0,04 0,02 12 0,7 0,075 1,04 0,038 

R-R1 0,20 0,19 20 0,7 0,150 2,53 0,379 

R1-R2 0,10 0,10 15 0,7 0,150 1,06 0,159 

R-R3 0,40 0,31 25 0,7 0,033 4,68 0,154 

R3-R4 0,30 0,25 25 0,7 0,048 1,06 0,050 

R4-R5 0,20 0,19 20 0,7 0,040 1,06 0,042 

R5-R6 0,10 0,10 15 0,7 0,150 1,06 0,159 

R-N1 1,3 1,09 40 0,7 0,031 0,66 0,020 

N1-N2 1,25 1,08 40 0,7 0,032 0,78 0,024 

N2-N3  1,20 1,06 40 0,7 0,029 0,78 0,022 
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N3-N4 1,15 1,05 40 0,7 0,028 0,78 0,021 

N4-N5 1,10 1,03 40 0,7 0,027 0,78 0,021 

N5-O 1,05 1,01 40 0,7 0,025 0,70 0,017 

O-O1 0,80 0,80 32 0,7 0,033 1,69 0,055 

O1-O2 0,60 0,60 32 0,7 0,030 1,10 0,033 

O2-O3 0,40 0,31 25 0,7 0,033 1,28 0,042 

O3-O4 0,20 0,19 20 0,7 0,037 1,01 0,037 

O-P3 0,25 0,22 20 0,7 0,042 0,29 0,012 

P3-P2 0,10 0,10 15 0,6 0,150 0,76 0,114 

P2-P1 0.05 0,03 12 0,6 0,008 0,76 0,006 

P3-P4 0,10 0,10 15 0,6 0,037 0,72 0,026 

P4-P5 0,05 0,03 12 0,6 0,008 0,72 0,005 

 

- Segons la UNE 149201:2008, el cabal de càlcul utilitzat serà: 

 

Quan Qmín  < 0’5 l/s    QCÀLCUL : 0,682 ( QT)0,450 – 0,14 (l/s) 

 

Quan Qmin ≥ 0’5 l/s   Qt ≤ 1 l/s  Qc = Qt 

   Qt > 1 l/s  QCÀLCUL : 1,70 ( QT)0,210 – 0,70 

 

- El diàmetre de la canonada i la pèrdua de pressió per metre lineal de tub en el 

tram, s’obté de l’àbac universal de les conduccions d’aigua (material: polietilè).  

 

Les velocitats s’han considerat: 

 Distribució: 1 – 1’5 m/s 

 Escomesa: 2m/s 

 Muntant: 1 m/s 

 Derivacions: 0,60 – 0,80 m/s 

 

- Per a determinar la pèrdua de pressió total del tram és:  

∆pt = J · L 

 

PLANTA BAIXA: caudals instantanis d’aigua calenta sanitària  

 
Situació 

 
Element 

 
Nombre 

d’elements 

Caudal 
instantani 

mínim de ACS 
(l/s) 

Caudal 
instantani de 
ACS TOTAL 

(l/s) 

Bugaderia  Rentadora 
industrial (8kg)  

4 1,6   
1,70 
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Safareig  1 0,10 

Infermeria 1 Rentamans  1 0,03  0,03 

Infermeria 2  Rentamans  1 0,03 0,03 

Bany dones  Rentamans  3 0,09 0,09 

Bany 
minusvàlids  

Rentamans  1 0,03 0,03 

Bany homes  Rentamans  3 0,09 0,09 

Bany serveis  Dutxa 1 0,10 0,13 

Rentamans  1 0,03 

Cuina  Aigüera no 
domèstica  

4 0,8  
1,2  

Rentaplats 
industrial  

2 0,40 

   QTOTAL 3,3 l/s 
 

PLANTA PRIMERA: caudals instantanis d’aigua calenta sanitària  

 
Situació 

 
Element 

 
Nombre 

d’elements 

Caudal 
instantani 

mínim de ACS 
(l/s) 

Caudal 
instantani de 
ACS TOTAL 

(l/s) 

Bany 
monitors  

Rentamans  1 0,03 0,13 

Dutxa  1 0,10 

Bany 
minusvàlids 

Rentamans  1 0,03 0,13 

Dutxa  1 0,10 

Bany homes Rentamans  5 0,15 0,55 

Dutxa  4 0,40 

Bany dones  Rentamans  5 0,15 0,55 

Dutxa  4 0,40 

   QTOTAL 1,36 l/s 
 

Càlcul del dimensionat dels trams d’aigua calenta sanitària  

TRAM QTOTAL 

(l/s) 

QCÀLCUL 

(l/s) 

Ø (mm) V (m/s) J 
(mca/m) 

L (m) ∆pt (mc) 

A-B 4,66 1,64 40 1,5 0,088 1,58 0,139 

B-B1 0,81 0,81 32 1,00 0,033 1,08 0,035 

B1-B2 0,68 0,68 32 0,7 0,030 0,62 0,018 

B2-B3 0,58 0,39 25 0,7 0,037 1,23 0,045 

B3-B4 0,29 0,25 25 0,7 0,039 1,23 0,047 

B1-B’2 0,13 0,13 15 1,00 0,12 2,50 0,300 

B2-B3 0,58 0,58 32 0,7 0,035 1,23 0,043 

B’2-B4 0,10 0,10 12 0,7 0,150 3,30 0,495 

B’2-B3 0,03 0,0007 12 0,7 0,250 1,96 0,490 
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B-C 0,03 0,0007 12 1,5 0,150 3,54 0,531 

C-C1 0,58 0,58 32 0,7 0,035 1,67 0,058 

C1-C2 0,29 0,25 25 0,7 0,048 1,23 0,059 

C-D 3,27 1,48 40 1,00 0,037 13,52 0,500 

D-E 0,06 0,05 12 1,00 0,008 1,98 0,015 

E-E1 0,03 0,0007 12 0,7 0,250 3,04 0,76 

E-E2 0,03 0,0007 12 0,7 0,250 4,30 1,075 

D-F 3,21 1,47 40 1,00 0,038 7,97 0,302 

F-F1 0,12 0,12 12 0,7 0,150 3,16 0,474 

F1-F4 0,09 0,09 12 0,7 0,145 0,26 0,037 

F4-F3 0,03 0,0007 12 0,6 0,251 0,79 0,198 

F4-F5 0,03 0,0007 12 0,6 0,251 0,79 0,198 

F1-F2 0,03 0,0007 12 0,6 0,251 0,64 0,144 

F-G 3,09 1,45 40 1,00 0,037 2,73 0,101 

G-G1 0,09 0,09 15 0,6 0,039 2,54 0,099 

G1-G2 0,06 0,05 12 0,6 0,008 0,76 0,006 

G2-G3 0,03 0,0007 12 0,6 0,251 0,76 0,190 

G-H 3,00 1,44 40 1,00 0,037 16,19 0,599 

H-H1 0,13 0,13 12 0,7 0,150 2,76 0,414 

H1-H2 0,03 0,0007 12 0,6 0,251 1,68 0,421 

H-K 2,87 1,42 40 1,00 0,037 0,45 0,016 

K-I 1,23 1,07 40 1,00 0,047 1,01 0,047 

I-I1 0,60 0,60 32 0,7 0,030 1,57 0,047 

I1-I2 0,40 0,31 25 0,7 0,037 0,90 0,033 

I2-I3 0,20 0,19 15 0,6 0,150 2,52 0,378 

I-J 0,60 0,60 32 1,00 0,030 7,55 0,226 

J-J1 0,20 0,19 12 0,7 0,150 0,68 0,102 

J-J2 0,40 0,31 25 0,6 0,037 2,10 0,077 

J2-J3 0,20 0,19 12 0,6 0,150 0,86 0,129 

K-L 1,20 1,06 32 1,00 0,047 2,65 0,124 

L-L1 0,13 0,13 12 0,6 0,150 1,31 0,196 

L1-L2 0,10 0,10 12 0,6 0,037 5,06 0,187 

L-M 1,10 1,03 32 1,00 0,046 2,45 0,112 

M-M1 0,40 0,31 25 0,6 0,033 1,62 0,053 

M1-M2 0,30 0,25 25 0,6 0,048 0,98 0,047 

M2-M3 0,20 0,19 20 0,6 0,037 1,22 0,045 

M3-M4 0,10 0,10 20 0,6 0,037 1,07 0,039 

M-N1 0,70 0,70 32 1,00 0,036 3,71 0,133 

N1-N2 0,67 0,67 32 0,7 0,035 0,76 0,026 

N2-N3 0,64 0,64 32 0,7 0,033 0,76 0,025 

N3-N4 0,61 0,61 32 0,7 0,030 0,76 0,022 

N4-N5 0,58 0,58 32 0,7 0,035 0,76 0,026 

N5-O 0,55 0,38 25 0,7 0,037 0,82 0,030 

O-O1 0,40 0,31 25 0,7 0,032 2,09 0,066 
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O1-O2 0,30 0,25 25 0,7 0,048 1,19 0,057 

O2-O3 0,20 0,19 20 0,7 0,037 1,36 0,050 

O3-O4 0,10 0,10 12 0,7 0,150 1,09 0,163 

O-P3 0,15 0,15 15 0,7 0,13 0,31 0,040 

P3-P4 0,06 0,05 12 0,6 0,008 0,76 0,006 

P4-P5 0,03 0,0007 12 0,6 0,251 0,76 0,190 

P3-P2 0,06 0,05 12 0,6 0,008 0,76 0,006 

P2-P1 0,03 0,0007 12 0,6 0,251 0,76 0,190 
 

- Segons la UNE 149201:2008, el cabal de càlcul utilitzat serà: 

 

Quan Qmín  < 0’5 l/s    QCÀLCUL : 0,682 ( QT)0,450 – 0,14 (l/s) 

 

Quan Qmin ≥ 0’5 l/s   Qt ≤ 1 l/s  Qc = Qt 

   Qt > 1 l/s  QCÀLCUL : 1,70 ( QT)0,210 – 0,70 

 

- El diàmetre de la canonada i la pèrdua de pressió per metre lineal de tub en el 

tram, s’obté de l’àbac universal de les conduccions d’aigua. 

 

Les velocitats s’han considerat: 

 Distribució: 1 – 1’5 m/s 

 Escomesa: 2m/s 

 Muntant: 1 m/s 

 Derivacions: 0,60 – 0,80 m/s 

 

- Per a determinar la pèrdua de pressió total del tram és:  

∆pt = J · L 
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Derivacions a sales humides i ramals d’enllaç 
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AN.10.7. CÀLCUL D’INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS 
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Per al càlcul i dimensionat de l’instal·lació d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, s’ha 

tingut en compte l’aplicació del document bàsic del CTE, DB-HAS 5 per la evacuació 

d’aigües.  

7.1 Dimensionat de xarxa d’aigües residuals 

Derivacions individuals 

Planta Element Aparell 
sanitari 

Unitats de 
desaigüe UD (ús 

públic) 

Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual 

(mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baixa  
 
 
 
 
 
 

Bugaderia Rentadora  30  50 mm 

Cuina  Fregadero  22 50 mm 

Rentavaixelles 12 50 mm 

 
Bany servei 

Lavabo  2 40 mm 

Inodor amb 
cisterna  

5 100 mm 

 
Bany homes 

Dutxa 3 50 mm 

Lavabo  6 40 mm 

Inodor amb 
cisterna 

15 100 mm 

 
 
Bany homes 
 
Bany dones 

Urinari en 
suspensió  

6 40 mm 

Lavabo  6 40 mm 

Inodor amb 
cisterna 

20 100 mm 

Bany 
minusvàlids 

Lavabo 2 40 mm 

Inodor amb 
cisterna  

5 100 mm 

Bany 
infermeria 1 

Lavabo 2 40 mm 

Inodor amb 
cisterna 

5 100 mm 

Bany 
infermeria 2 

Lavabo  2 40 mm 

Inodor amb 
cisterna  

5 100 mm 

Bany 
monitors 

Lavabo  2 40 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
Primera 

Dutxa  3 50 mm  

Bany 
monitors 

Inodor amb 
cisterna 

5 100 mm 

 
Bany 
minusvàlids 

Lavabo  2 40 mm 

Dutxa 3 50 mm 

Inodor amb 
cisterna 

5 100 mm 

 
 

Inodor amb 
cisterna  

30 100 mm 
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Bany dones Lavabo 10 40 mm 

Dutxa  50 mm 

 
 
Bany homes 

Inodor amb 
cisterna 

20 100 mm 

Urinari en 
suspensió 

8 40 mm 

Lavabo  10 40 mm 

Dutxa 12 50 mm 
 

Bots sifònics 

Els bots tenen el mateix diàmetre que la vàlvula de desaigüe connectada.  

 

Ramals col·lectors  

Planta Element Aparell 
sanitari 

Unitats de 
desaigüe 
UD (ús 
públic) 

 
Pendent 

 % 

Diàmetre de 
ramals 

col·lectors fins 
baixant (mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baixa  
 
 
 
 
 
 

Bugaderia Rentadora  30  4  % 75 mm 

Cuina  Fregadero  22 2 %  75 mm 

Rentavaixelles 12 2 %  50 mm 

 
Bany servei 

Lavabo  2 2 %  40 mm 

Inodor amb 
cisterna  

5 2 %  50 mm 

Dutxa 3 2 %  40 mm 

 
Bany dones 

Lavabo  6 2 % 63 mm 

Inodor amb 
cisterna 

15 4 %  63 mm 

 
 
Bany 
homes 
 

Urinari en 
suspensió  

 
6 

 
2 %  

 
63 mm 

Lavabo  6 

Inodor amb 
cisterna 

20 2 %  75 mm 

Bany 
minusvàlids 

Lavabo 2 2 %  40 mm 

Inodor amb 
cisterna  

5 2 %  50 mm 

Bany 
infermeria 
1 

Lavabo 2 2 %  40 mm 

Inodor amb 
cisterna 

5 2 %  50 mm 

Lavabo  2 2 %  40 mm 
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Bany 
infermeria 
2 

Inodor amb 
cisterna  

5 2 %  50 mm 

 
Bany 
monitors 

Lavabo  2 2 %  40 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
Primera 

Dutxa  3 

Inodor amb 
cisterna 

5 2 %  50 mm 

 
Bany 
minusvàlids 

Lavabo  2 2 %  50 mm 

Dutxa 3 

Inodor amb 
cisterna 

5 2 %  50 mm 

 
 
Bany dones 

Inodor amb 
cisterna  

30 4 %  75 mm 

Lavabo 10 2 %  63 mm 

Dutxa 12 2 %  63 mm 

 
 
Bany 
homes 

Inodor amb 
cisterna 

20 2 %  75 mm 

Urinari en 
suspensió 

8 4 %  50 mm 

Lavabo  10 2 %  63 mm 

Dutxa 12 2 %  63 mm 
 

Baixant d’aigües residuals 

Baixants Element Nombre de UD  Diàmetre de 
baixants (mm) 

Baixant 1  Bany monitors 10 50 mm 

Baixant 2 Bany minusvàlids +  
dutxes (bany 
homes) 

 
22 

75 mm 

Baixant 3  Bany homes 
(urinari, rentamans, 
inodor) 

 
38 

90 mm 

Baixant 4  Bany dones (dutxes, 
rentamans) 

22 75 mm 

Baixant 5  Bany dones 
(inodors) 

30 90 mm 
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Col·lectors horitzontals 

Col·lector Element Nombre de 
UD  

Pendent %  Diàmetre de 
baixants (mm) 

TRAM 1  Baixant 4 22 4 %  50 

TRAM 2 Baixant 4 + 2 
fregaderos 

34 
 

2 %  75 

TRAM 3  Baixant 3 38 
 

2 %  75 

TRAM 4  Baixant 4 + 3 
fregaderos + 
baixant 3 

100 2 %  90  

TRAM 5 Baixant 5 30 4 %  63 

TRAM 6  Rentavaixelles + 
fregadero 

18 2 %  75 

TRAM 7  Baixant 2  22 4 %  50 

TRAM 8 Baixant 2 + bany 
servei 

32 4 %  75 

TRAM 9  Cuina + baixant 
4 + baixant 3 + 
baixant 5 + 
baixant 2 

 
148 

 
2 %  

 
110  

TRAM 10  Tram 9 + tram 8  180 4 %  110 

TRAM 11 Tram 9 + tram 8 
+ bany homes 

212  2 %  125 

TRAM 12 Tram 11 + bany 
minusvàlids + 
bany dones 

240  2 %  125 

TRAM 13  Bany infermeria  7 4 %  50 

TRAM 14 Bany infermeria 
1 + 2 

14 4 %  63 

TRAM 15 Bany monitors + 
bugaderia 

40 1 %  90  

TRAM 16 Tram 14 +  tram 
15 + tram 12 

294 4 %  125 

 

Arqueta per aigües residuals 

Situació Diàmetre del col·lector 
de sortida (mm) 

Dimensions 
d’arqueta 

Arqueta 1 (Exterior 
edifici est-oest) 

125 mm 50 x 50 cm 

Arqueta 2 (Exterior 
edifici sud-nord) 

125 mm 50 x 50 cm 
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Xarxa de ventilació 

S’utilitzarà la ventilació primària, en la que tindrà el mateix diàmetre que la baixant de 

la que es prolongui.  

 
Baixant 

Diàmetre (mm) 
baixant 

Diàmetre canonada 
(mm) ventilació 

primària 

Baixant 1 50 mm 50 mm 

Baixant 2 110 mm 110 mm 

Baixant 3  110 mm 110 mm 

Baixant 4 110 mm 110 mm 

Baixant 5 110 mm 110 mm 

 

 

7.2 Dimensionat de xarxa d’aigües pluvials 

Observant la taula B.1 del mapa d’isohietes i zones pluviomètriques, s’obté que en el 

terme municipal de Castellnou de Seana, es troba situat en la zona B, amb una isohieta 

de 40. S’obté una intensitat pluviomètrica de 90 mm/h. 

 

Baixant d’aigua pluvial 

L’edifici consta de dues cobertes a dos aigües. En la coberta situada en orientació est-

oest té 346,25 m2/coberta, i en la coberta situada en orientació sud-nord té 253.79 

Situació Superfície en coberta 
a dues aigües 

Superfície corregida 
(*) 

Diàmetre (mm) 
canaló 

Coberta est-
oest 

173,12 m2 155,80 75 

173,12 m2 155,80 75 

Coberta sud-
nord 

127 m2 114,3 63 

127 m2 114,3 63 
 

Donat que el règim pluviomètric es diferent de 100 mm/h, s’aplica el factor f de 

correcció, donà una f = 0,9. 

Col·lector d’aigua pluvial 

Situació Superfície en coberta 
a dues aigües 

Pendent del 
col·lector 

Diàmetre (mm) 
col·lector 

Coberta est-
oest 

173,12 m2 2 % 90 mm 

173,12 m2 

Coberta sud-
nord 

127 m2 1 % 90 mm 

127 m2 
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Arqueta per aigua pluvial 

Situació Diàmetre del col·lector 
de sortida (mm) 

Dimensions 
d’arqueta 

Coberta est-oest 90 mm 40 x 40 mm 

Coberta sud-nord 90 mm 40 x 40 mm 
 

Dimensionat de dipòsit d’aigües pluvials 

Per a obtenir el volum del dipòsit, s’utilitza la fórmula: 

Volum = Valor taula pluviomètrica x dies de retenció x Superfície de teulada 

 Valor Pmta: Zona 1 (Lleida). Valor de 1,1 l/m2 dia 

 Dies de retenció: 30 dies  

 Superfície teulada: 600,24 m2 

Volum del dipòsit:  19800 LITRES 
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AN.10.8.  CÀLCUL D’ESTINTOLAMENT EN OBERTURES DE FAÇANA  
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En el present annex, es determinen quin tipus de dintell es necessari per a les 

obertures amb dimensions de 1,80x1,80 m,  2,23x1,31 m i 3,51x1,31 m. 

8.1 Descens de càrregues 

 Accions permanents (Gk)                          

Únicament es consideraran les accions permanents de la façana i trasdossat 

interior d’encadellat ceràmic, donat que el sistema estructural es troba format 

per un pòrtic amb estructura independent, en el qual es recolza en ella, el pes 

de la coberta i el forjat.  

PLANTA FAÇANA NORD-OEST i 
FAÇANA SUD-EST 

PES PROPI  

 
 
 

PRIMERA 

SATE 1,07 kn/m3 

Bloc Ytong 1,2 Kn/m2 

Càmera d’aire  - 

Bloc de gero ceràmic  15 kg/m3 

Poliuretà projectat 0,34 kg/ m3 

Encadellat ceràmic 0,40 Kn/m2 

Guix d’alta duresa 0,15 Kn/m2 

 

 
 

BAIXA 

SATE 110 kg/m3 

Bloc Ytong 1,2 Kn/m2 

Càmera d’aire - 

Bloc de gero ceràmic 15 kg/m3 

 

 Accions variables (Qk)  

De les accions variables, no es tindran en compte tant l’ús de la coberta com de 

la sobrecàrrega de neu, donat que son accions que formen part de la coberta, i 

aquesta no transmeten les càrregues a través dels murs de façana. Únicament 

es considerarà la càrrega de vent.  

 

ACCIÓ VARIABLE PES PROPI 

Vent  Esveltesa = 5,53 / 43,17 = 0,128 
 
Taula 3.5 SE-AE           Cp = 0,7  ; Cs = -0,3  
  
Cp = 0,5 x 2 x 0,7 = 0,7 kn/m2 x 10,40 =7,28 kn/ml 
Cs = 0,5 x 2 x -0,3 = - 0,3 kn/m2 x 10,40 = -3,12 kn/ml  
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8.2 Càlcul d’obertures 

8.2.1. Càlcul d’obertura de 1,80 x 1,80 m 

 Càrregues 

PLANTA Façana nord-
oest i façana 
sud-est 

 
Gruix 

 
Pes propi 

 
KN/m 

 
 
 
 
 

PRIMERA 

SATE 0,07 1,07 kn/m3 0,074 

Bloc Ytong 0,06 1,2 Kn/m2 0,072 

Càmera d’aire  0,07 - - 

Bloc de gero 
ceràmic  

0,135 15 kg/m3 2,025 

Poliuretà 
projectat 

0,06 0,34 kg/ m3 0,020 

Encadellat 
ceràmic 

0,07 0,40 Kn/m2 0,028 

Guix d’alta 
duresa 

0,015 0,15 Kn/m2 0,002 

 

 Càrrega total 

QTOTAL = (0,074 x 4,64) + (0,072 x 4,64) + (2,025 x 4,64) + (0,020 x 4,64) + (0,028 

x 4,64) + (0,002 x 4,64) = 10,30 Kn/m 

 

QTOTAL MAJORAT = 10,30 kn/m x 1,35 = 13,90 kn/m 

 

 Càlcul de perfils per dintell d’obertura       

  

𝑀𝑚à𝑥 =
𝑞 · 𝑙2

8
=

13,90 · 1,802

8
= 5,629 𝑘𝑛 𝑚⁄  

 

Segons el tipus d’acer laminat S.275-JR:  fu = 430 N/mm2 

      𝜎𝑚à𝑥 =
𝑀𝑚à𝑥 · 𝑦𝑚à𝑥

𝐼𝑥
→ 𝜔 =

𝑀𝑚à𝑥

𝜎𝑚à𝑥
=

5,629 · 106𝑁 · 𝑚𝑚

430 𝑛 𝑚𝑚2⁄
= 13090,69 𝑚𝑚3 

 

𝐹𝑚à𝑥 =
𝑙

400
=

180

400
= 0,45 𝑐𝑚 

 

𝐼𝑥 =
5

384
·

𝑞 · 𝑙4

𝐸 · 𝐹𝑚à𝑥
=

5

384
·

139,0 𝑛 𝑐𝑚⁄ · 1804

2,1 ·
107𝑛
𝑐𝑚2 · 0,45 𝑐𝑚

= 201,053 𝑐𝑚4 
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𝐼𝑥

2
=

201,053

2
= 100,526 𝑐𝑚4 

  

 Possibles models de bigues metàl·liques  

PERFIL  HEB 100 IPN 100 IPE 100 HEA 100 HEM  
h (mm) 100 100 100 96 120 
b (mm) 100 50 55 100 106 
Ix (cm4) 450 171 171 349 1143 
Wx (cm3) 89,9 34,2 34,2 72,8 190 
Pes (Kg/m) 20,4 8,32 8,1 16,7 41,8 

 

El dintell elegit que es col·locarà durant l’estintolament, serà una biga HEA 100, 

sent la solució més adient donat que l’amplada del gero ceràmic és de 12 cm. I 

una biga IPN 100 per a sustentar el bloc ytong.   

 

8.2.2. Càlcul d’obertura de 2,23 x 1,31 m 

 Càrregues  

PLANTA Façana nord-
oest i façana 
sud-est 

 
Gruix 

 
Pes propi 

 
Kn/m 

 
 
 

BAIXA  

SATE 0,07 1,07 kn/m3 0,074 

Bloc Ytong 0,06 1,2 Kn/m2 0,072 

Càmera d’aire  0,07 - - 

Bloc de gero 
ceràmic  

0,135 15 kg/m3 2,025 

Guix d’alta 
duresa 

0,015 0,15 Kn/m2 0,002 

 

 Càrrega total 

QTOTAL = ((10,30 Kn/m) + (0,074 x 4,64) + (0,072 x 4,64) + (2,025 x 4,64) + (0,002 

x 4,64)) = 20,38 Kn/m 

 

QTOTAL MAJORAT = 20,38 kn/m x 1,35 = 27,513 kn/m 

 

 Càlcul de perfils per dintell d’obertura  

  

𝑀𝑚à𝑥 =
𝑞 · 𝑙2

8
=

27,513 · 2,232

8
= 17,102 𝑘𝑛 𝑚⁄  
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Segons el tipus d’acer laminat S.275-JR:  fu = 430 N/mm2 

      𝜎𝑚à𝑥 =
𝑀𝑚à𝑥 · 𝑦𝑚à𝑥

𝐼𝑥
→ 𝜔 =

𝑀𝑚à𝑥

𝜎𝑚à𝑥
=

17,102 · 106𝑁 · 𝑚𝑚

430 𝑛 𝑚𝑚2⁄
=  39772,09 𝑚𝑚3 

 

𝐹𝑚à𝑥 =
𝑙

400
=

223

400
= 0,557 𝑐𝑚 

 

𝐼𝑥 =
5

384
·

𝑞 · 𝑙4

𝐸 · 𝐹𝑚à𝑥
=

5

384
·

275,13 𝑛 𝑐𝑚⁄ · 2234

2,1 ·
107𝑛
𝑐𝑚2 · 0,557 𝑐𝑚

= 757,39 𝑐𝑚4 

 

𝐼𝑥

2
=

757,39

2
=  378,695  𝑐𝑚4 

 

Possibles models de bigues metàl·liques  

PERFIL  HEB 100 IPN 140 IPE 140 HEA  120 HEM  100 
h (mm) 100 140 140 114 120 
b (mm) 100 66 73 120 106 
Ix (cm4) 450 573 541 606 1143 
Wx (cm3) 89,9 81,9 77,3 106 190 
Pes (Kp/m) 20,4 14,4 12,9 19,9 41,8 

 

El dintell elegit que es col·locarà durant l’estintolament, serà una biga HEA 120 

sent la solució més adient donat que l’amplada del gero ceràmic és de 12 cm. I 

una biga IPN 140 per a sustentar el bloc ytong.    

 

8.2.3. Càlcul d’obertura de 3,51 x 1,31 m 

 Càrregues  

PLANTA Façana nord-
oest i façana 
sud-est 

 
Gruix 

 
Pes propi 

 
Kn/m 

 
 

 
BAIXA 

SATE 0,07 1,07 kn/m3 0,074 

Bloc Ytong 0,06 1,2 Kn/m2 0,072 

Càmera d’aire  0,07 - - 

Bloc de gero 
ceràmic  

0,135 15 kg/m3 2,025 
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Guix d’alta 
duresa 

0,015 0,15 Kn/m2 0,002 

 

 Càrrega total 

QTOTAL = ((10,30 Kn/m) + (0,074 x 4,64) + (0,072 x 4,64) + (2,025 x 4,64) + (0,002 

x 4,64)) =  20,38 Kn/m 

 

QTOTAL MAJORAT = 20,38 kn/m x 1,35 = 27,513 kn/m 

 

Càlcul de perfils per dintell d’obertura  

 

𝑀𝑚à𝑥 =
𝑞 · 𝑙2

8
=

27,513 · 3,512

8
=  42,37 𝑘𝑛 𝑚⁄  

 

Segons el tipus d’acer laminat S.275-JR:  fu = 430 N/mm2 

          𝜎𝑚à𝑥 =
𝑀𝑚à𝑥 · 𝑦𝑚à𝑥

𝐼𝑥
→ 𝜔 =

𝑀𝑚à𝑥

𝜎𝑚à𝑥
=

42,37 · 106𝑁 · 𝑚𝑚

430 𝑛 𝑚𝑚2⁄
=  98534,88 𝑚𝑚3 

 

𝐹𝑚à𝑥 =
𝑙

400
=

351

400
= 0,877 𝑐𝑚 

 

𝐼𝑥 =
5

384
·

𝑞 · 𝑙4

𝐸 · 𝐹𝑚à𝑥
=

5

384
·

275,13 𝑛 𝑐𝑚⁄ · 3514

2,1 ·
107𝑛
𝑐𝑚2 · 0,877 𝑐𝑚

=  2952,47 𝑐𝑚4 

 

𝐼𝑥

2
=

2952,47

2
=  1476,235 𝑐𝑚4 

 

 

Possibles models de bigues metàl·liques  

PERFIL  HEB 160  IPN 200 IPE 200 HEA 160  HEM 100 
h (mm) 160 200 200 152 120 
b (mm) 160 90 100 160 106 
Ix (cm4) 2490 2140 1940 1670 1143 
Wx (cm3) 311 214 194 220 190 
Pes (Kp/m) 42,6 26,3 22,4 30,4 41,8 
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El dintell elegit que es col·locarà durant l’estintolament, serà una biga HEA 160. 

sent la solució més adient donat que l’amplada del gero ceràmic és de 12 cm. I 

una biga IPN 200 per a sustentar el bloc ytong.   
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AN.10.9. CÀLCUL DE LLOSES D’ESCALA 
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9.1 Predimensionat d’escala d’un tram 

En el present projecte tenim projectada una escala amb 1 tram amb replà intermedi, 

en el qual es recolza sobre un mur estructural de gero ceràmic fonoabsorbent.  

El cantell de la llosa d’escala per tal d’evitar vibracions, tindrà un cantell de 18 cm.  

 

Càrregues gravitatòries sobre l’escala 

Càrregues permanents Càrregues variables ÚS 

Pes propi de la llosa 3 kn/m2 

Esglaonat d’obra + paviment acabat - 

 

Donat que es treballa en projecció horitzontal, es compensa augmentant les càrregues 

superficials de manera que les càrregues totals a aplicar són: 

Càrregues permanents totals Càrregues variables totals - Ús 

7,5 kn/m2 3,5 kn/m2 
 

Baixada de càrregues  

A partir de les dimensions en planta, amb una projecció horitzontal de 6,61 x 1,73 m, 

cal redistribuir de manera isostàtica, les carregues que li pertoquen a cadascun dels 

trams i del replà. 

En aquest cas d’escala, el tram superior i inferior mesuren 2,44 m. La càrrega lineal 

tributària que li pertoca a la llosa inferior i superior és el següent: 

Càrregues permanents trams superior-
inferior 

Càrregues variables en trams superior-
inferior 

1,22 x 7,5 = 9,15 kn/ml 1,22 x 3,5 = 4,27 kn/ml 
 

 

En el mur portant en el que es recolza el replà, l’hi pertoca l’altra meitat del replà a 

banda i banda. 

Càrregues permanents replà Càrregues variables replà 

1,22 + 0,86 = 2,08 m 
2,08 m x 7,5 = 15,6 kn/ml 

1,22 + 0,86 = 2,08 m 
2,08 m x 3,5 = 7,28 kn/ml 
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Representació de diagrames 
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Càlcul de l’armat 

Fondària de bloc comprimit 

Fcd · b · y · (d − 
y

2
 ) = md 

25

1.5
· 1800 · y · (150 −  

y

2
 ) = md 

4500000 y – 15000 y2 = (55,94 · 106 ) 

- 15000 y2  + 4500000 y + (55,94 · 106) = 0 

y1 = 311,95 (queda fora de la secció) 

y2 = 11,95 mm 

 

Càlcul de fondària de línia neutra 

11,95 = 0,8 x 

X = 
11,95

0.8
 = 14,93 mm Posició de línia neutra 

 

Càlcul de l’armadura 

Fcd · b · y = a · fyd 

25

1.5
· 1800 · 14,83 = A ·  

400

1,15
 

444900 = A · (347,826) 

A = 1279,08 mm2 = 12,79 cm2 

 

1 Ø 12 = 1,13 cm2 = 11 Ø 12 = 12,43 cm2 

1 Ø 16 = 2 cm2 = 7 Ø 16 = 14 cm2 

 

S’ESCOLLEIG COL·LOCAR 11 Ø 12 
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9.2 Predimensionat d’escales de dos trams  

En el present projecte tenim projectada dos trams amb un replà intermedi, en el qual 

es recolza sobre un mur estructural de gero ceràmic fonoabsorbent.  

El cantell de la llosa d’escala per tal d’evitar vibracions, tindrà un cantell de 18 cm.  

Càrregues gravitatòries sobre l’escala 

Càrregues permanents Càrregues variables ÚS 

Pes propi de la llosa 3 kn/m2 

Esglaonat d’obra + paviment acabat - 

 

Donat que es treballa en projecció horitzontal, es compensa augmentant les càrregues 

superficials de manera que les càrregues totals a aplicar són: 

Càrregues permanents totals Càrregues variables totals - Ús 

7,5 kn/m2 3,5 kn/m2 
 

 

Baixada de càrregues  

A partir de les dimensions en planta, amb una projecció horitzontal de 4,17 x 3,83 m, 

cal redistribuir de manera isostàtica, les carregues que li pertoquen a cadascun dels 

trams i del replà. 

En aquest cas d’escala, el tram superior i inferior mesuren 2,44 m. La càrrega lineal 

tributària que li pertoca a la llosa inferior i superior és el següent: 

Càrregues permanents trams superior-
inferior 

Càrregues variables en trams superior-
inferior 

1,22 x 7,5 = 9,15 kn/ml 1,22 x 3,5 = 4,27 kn/ml 
 

 

En el mur portant en el que es recolza el replà, l’hi pertoca l’altra meitat del replà a 

banda i banda. 

Càrregues permanents replà Càrregues variables replà 

1,22 + 1,91 = 3,13 m 
3,13 m x 7,5 = 23,47 kn/ml 

1,22 + 1,91 = 3,13 m 
3,13 m x 3,5 = 10,95 kn/ml 
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Representació de diagrames 
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Càlcul de l’armat 

Fondària de bloc comprimit 

Fcd · b · y · (d − 
y

2
 ) = md 

25

1,5
· 1800 · y · (150 −  

y

2
 ) = md 

4500000 y – 15000 y2 = (54,17 · 106 ) 

15000 y2  - 4500000 y + (54,17 · 106) = 0 

y1 = 287,43 (queda fora de la secció) 

y2 = 12,56 mm 

 

Càlcul de fondària de línia neutra 

12,56 = 0,8 x 

X = 
12,56

0.8
 = 15,7 mm Posició de línia neutra 
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Càlcul de l’armadura 

Fcd · b · y = a · fyd 

25

1.5
· 1800 · 15,7 = A ·  

400

1,15
 

471000 = A · (347,82) 

A = 1354,1,4 mm2 = 13,541 cm2 

 

1 Ø 12 = 1,13 cm2 = 12 Ø 12 = 13,56 cm2 

1 Ø 16 = 2 cm2 = 7 Ø 16 = 14 cm2 

 

S’ESCOLLEIG COL·LOCAR 12 Ø 12 
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AN.10.10. DISSENY D’ESPAIS: CUINA INDUSTRIAL 
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10.1. Dimensionat i espais de cuina 

Per a un correcte dimensionat d’espai de la cuina, s’utilitza una fitxa tècnica de 
cuines de l’empresa distribuïdora Fagor en la que suggereix una distribució en 
planta i d’espais optimitzats a partir de multiplicar el valor de superfície en 
m2/comensal per el nombre total de comensals. 
 
En la següent taula, es mostren els espais que formen part d’una cuina industrial, 
amb la seva corresponent superfície per comensal. 

 

Superfície estimada per espais Superfície en m2/comensal 

Zones de la cuina Cuina de petit restaurant 

Recepció dels aliments 0.05 

Zona d’escombraries 0.01 

Magatzem d’embalatges buits 0.01 

Subministrament 0.07 

Camara frigorífica per a carn Armaris freds 

Camara frigorífica per productes làctics Armaris freds 

Camara frigorífica per a verdura i fruita Armaris freds 

Congelador i cambres per a peix Armaris freds 

Magatzem de gènere refrigerat 0.10 

Emmagatzematge de productes secs /aliments 0.10 

Emmagatzematge de verdures - 

Consum diari 0.05 

Magatzem de gènere sense refrigerar 0.10 

Preparació de verdura 0.06 

Preparació de carn i peix 0.10 

Cuina calent 0.30 

Cuina freda 0.16 

Plonge  0.05 
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Equip de cocció 0.67 

Rentat de vaixella 0.15 

Entrega / mostrador cambrers 0.07 

Lavabo i vestuari per al personal - 

TOTAL 1.21 

 
La superfície necessària per a donar servei a un comensal és de 1.21 m2. Donat 
que la granja escola té una capacitat d’allotjament de 55 persones, serà 
necessari disposar de 66.55 m2 per al dimensionat de la cuina. 

 
Els diferents espais que disposarà la cuina són: 

 

 Recepció, emmagatzematge i càmeres 
La superfície recomanada per a la zona de cambres en restaurants de fins a 
100 comensals, per cada 10 comensals una superfície de 0’8m2. 

Superfície = 0.8 m2 x 6 = 4.8 m2 

 àrea de refrigeració: 3.6 m2 

 àrea de congelació: 1.2 m2 
 

 Zona de preparació de plats freds preparats 
 
Donat que és tracta d’una cuina de petites dimensiones que ha d’atendre 
55 comensals, la zona de preparacions prèvies a la cocció s’inclouran 
juntament en la zona de preparació de plats freds, aquestes estaran 
situades en una zona propera de la zona de cocció. 
 
En aquesta zona, la preparació de plats freds constarà d’uns petits cubs en 
una vitrina refrigerada, per a facilitar la confecció dels plats. També 
s’efectuaran les preparacions i trosseigs previs d’ingredients que seran 
posteriorment cuinats.   
La zona comptarà amb estanteries murals i aigüeres, amb elements 
completaries per a la preparació, taules de tall, equip de suport amb 
ganivets i petites màquines talladores. 
 
Superfície = 0’16 m2/comensal x 55 = 8.8 m2 
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 Zona de cuina 
 
Es planteja una instal·lació de bloc de cocció mural. Comptarà amb un equip 
base que constarà d’una cuina amb 8 cremadors, una planxa, una fregidora 
i un forn mixt.  
 
Superfície = 0’30 m2/comensal x 55 = 16.5 m2 

 

 Zona d’emplatat i entrega 
 
Aquesta sala pretén donar un toc final als plats que es treballaran amb un 
gratinador. Un armari amb separadors, ens permetrà ubicar i separar els 
plats cuinats, per a que siguin posteriorment elevats pel muntacàrregues, i 
portats al menjador.  
 
Superfície = 0’15 m2/comensal x 55 = 8.25 m2 

 

 Zona de rentat  
 
En aquesta sala, es retiraran les restes dels aliments a un cub 
d’escombraries, es realitzarà una neteja prèvia dels plats en l’aigüera tipus 
dutxa i la posterior càrrega en cistelles per a passar-la a la màquina 
rentavaixelles.  
L’equipament és completa amb unes estanteries per ubicar els plats nets, 
olles, entre d’altres estris de cuina nets.  
 
Superfície = 0’15 m2/comensal x 55 = 8.25 m2 

 

 

10.2. Dimensionat del restaurant 

En el moment de realitzar el dimensionat del restaurant s’ha tingut en compte 

el nombre de comensals que es volia donar de servei.  

 

Es determina que per cada comensal es necessita una superfície d’entre 1.70 a 

2.10 m2. 

 

Superfície = 1.70 m2/comensal x 55 = 93.5 m2 
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AN.10.11. TRANSMITÀNCIES TÈRMIQUES 
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11.1. Càlcul de paraments característics de la envolvent (estat existent) 

Tancaments en contacte amb l’aire exterior 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 1 (PLANTA BAIXA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

Bloc de formigó cel·lular 
densitat 350 kg/m3 

0,09 6 0,666 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,17 7 0,411 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 1,632 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 1 (PLANTA PRIMERA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

Bloc de formigó cel·lular 
densitat 350 kg/m3 

0,09 6 0,666 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,17 7 0,411 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 5 1,785 

Capa aire interior - - 0,133 

RESISTÈNCIA TOTAL 3,417 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 2 (PLANTA BAIXA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

Gero ceràmic  0,35 13,5 0,385 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,16 3 0,187 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 1,127 

 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,612 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,292 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,887 
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TANCAMENT FAÇANA TIPUS 2 (PLANTA PRIMERA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

Gero ceràmic  0,35 13,5 0,385 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,16 3 0,187 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 5 1,785 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 2,912 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 3 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

Gero ceràmic  0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 6 2,142 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 2,697 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 4 (PLANTA BAIXA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa exterior - - 0,04 

Encadellat ceràmic  0,29 4 0,137 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,18 10 0,5 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Capa interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 1,192 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 4 (PLANTA PRIMERA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa exterior - - 0,04 

Encadellat ceràmic  0,29 4 0,137 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,343 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,370 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,838 
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Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,18 10 0,555 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 6 2,142 

Capa interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 3,389 

 

COBERTA INCLINADA 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa exterior - - 0,04 

Placa fibrociment 0,54 0,6 0,01 

Encadellat ceràmic  0,29 4 0,137 

Poliuretà projectat 0,028 6 2,142 

Capa interior - - 0,10 

RESISTÈNCIA TOTAL 2,429 

 

Tancaments en contacte amb el terreny 

CAS 1: solera o llosa recolzada sobre el nivell del terreny. 

B’ = 
A

1

2
  P

= 8,60 

 Longitud del perímetre exposat de la solera: 141,03 m 

 Àrea de solera: 607,11 m2 

 

Particions interiors en contacte amb espais no habitables 

U = 0,411 x 0,66 = 0,271 W/m2K 

 

 

 

 

 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,295 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,411 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,55 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,271 
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11.2.  Càlcul de paraments característics de la envolvent (estat projectat) 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 1 (PLANTA BAIXA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

SATE, amb plaques de suro 
100 % naturals 

0,040 6  1,5 

Bloc de formigó cel·lular 
densitat 350 kg/m3 

0,09 6 0,666 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,17 7 0,411 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Guix, d’alta duresa  0,56 1,5 0,026 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 3,158 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 1 (PLANTA PRIMERA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

SATE, amb plaques de suro 
100 % naturals 

0,040 6 1,5 

Bloc de formigó cel·lular 
densitat 350 kg/m3 

0,09 6 0,666 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,17 7 0,411 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 5 1,785 

Encadellat ceràmic 0,29 7 0,241 

Guix, d’alta duresa 0,56 1,5 0,026 

Capa aire interior - - 0,133 

RESISTÈNCIA TOTAL 5,187 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 2 (PLANTA BAIXA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

SATE, amb plaques de suro 
100 % naturals 

0,040 6 1,5 

Gero ceràmic  0,35 13,5 0,385 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,3166 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,192 



TREBALL FINAL DE GRAU  Aleix Prats Bosch 
Projecte de rehabilitació i canvi d’ús a granja escola a Castellnou de Seana 

646 
 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,16 3 0,187 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Guix, d’alta duresa 0,56 1,5 0,026 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 2,653 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 2 (PLANTA PRIMERA) 

MATERIAL λ 
W/Mk 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

SATE, amb plaques de suro 
100 % naturals 

0,040 6 1,5 

Gero ceràmic  0,35 13,5 0,385 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

0,16 3 0,187 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 5 1,785 

Encadellat ceràmic 0,29 7 0,241 

Guix, d’alta duresa 0,56 1,5 0,026 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 4,679 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 3 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire exterior - - 0,04 

SATE, amb plaques 
de suro 100 % 
naturals 

0,040 6 1,5 

Gero ceràmic  0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 6 2,142 

Encadellat ceràmic 0,29 7 0,241 

Guix, d’alta duresa 0,56 1,5 0,026 

Capa aire interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 4,464 

 

 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,376 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,213 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,224 
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TANCAMENT FAÇANA TIPUS 4 (PLANTA BAIXA) 

MATERIAL Λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa exterior - - 0,04 

SATE, amb plaques 
de suro 100 % 
naturals 

0,040 6 1,5 

Encadellat ceràmic  0,29 4 0,137 

Càmera d’aire 
sense ventilar 

0,18 10 0,5 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Guix, d’alta duresa 0,56 1,5 0,026 

Capa interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 2,718 

 

TANCAMENT FAÇANA TIPUS 4 (PLANTA PRIMERA) 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa exterior - - 0,04 

SATE, amb plaques 
de suro 100 % 
naturals 

0,040 6 1,5 

Encadellat ceràmic  0,29 4 0,137 

Càmera d’aire 
sense ventilar 

0,18 10 0,555 

Gero ceràmic 0,35 13,5 0,385 

Poliuretà projectat 0,028 6 2,142 

Encadellat ceràmic 0,29 7 0,241 

Guix, d’alta duresa 0,56 1,5 0,026 

Capa interior - - 0,13 

RESISTÈNCIA TOTAL 5,156 

 

COBERTA INCLINADA 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa exterior - - 0,04 

Teula ceràmica  1,3 1 0,007 

Morter d’adherència  1,3  0,3 0,023 

Poliestirè extruït (XPS) XPS 
TR 80 

0,036 10 2,777 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,367 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,194 
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Membrana bituminosa 
TEXSELF 1,5 

0,17 0,15 0,0088 

Capa de regularització de 
morter ciment 

1,3 3 0,230 

Encadellat ceràmic  0,29 4 0,137 

Capa interior - - 0,10 

RESISTÈNCIA TOTAL 3,322 

 
11.3. Càlcul de la transmitància tèrmica dels forats de la façana 

Segons el tipus de vidre i del marc de la finestra, es calcula la UH,v i la UH,m. 

Tipus de tancament Transmitància tèrmica (U en  W/m2K) 

Finestra 

Triple envidriament de 
fins a 52 mm  

0,76 

Marc 

Marc de PVC certificada 
passive House   

1 

 

Càlcul de la FM de totes les finestres de l'edifici:   

        

Tipus de 
finestra 

Altura 
forat 
(m) 

Longitud 
forat 
(m) 

Longitud 
vidre (m) 

Sup. 
Vidre 
(m2) 

Sup. 
Forat 
(m2) 

Sup. Marc 
(m2) 

FM 

V1 1,9 0,95 0,84 1,53 1,8 0,27 0,15 

V2 1,8 1,8 0,82 2,74 3,24 0,3 0,10 

V3 1,38 1,38 0,61 0,78 1,9 0,33 0,30 

V4 1,1 0,95 0,85 0,85 1,05 0,2 0,19 

V5 1,58 0,95 0,85 1,26 1,56 0,3 0,19 

V6 2,15 1,64 0,77 3,14 3,526 0,386 0,11 

V7 1,1 1,3 0,57 1,15 1,43 0,28 0,20 

V8 1,31 2,23 0,68 2,47 3,54 1,07 0,30 

V9 1,31 3,51 0,65 3,91 4,60 0,69 0,15 

V10 1,05 1,05 0,95 0,95 1,15 0,2 0,17 

V11 1,19 1,43 0,64 1,39 1,7 0,31 0,18 

V12 1,1 0,67 0,57 0,57 0,73 0,16 0,22 

V13 1,1 0,83 0,73 0,73 0,92 0,19 0,21 

V14 1,1 1,8 0,82 1,64 1,98 0,34 0,17 

 
 
 
 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,301  
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Càlcul de les transmitàncies tèrmiques de tots els forats: 
 

Façana 

Tipus 
de 

forat  FM Unitats 
UH.m 

(W/m2ºK) 
UH.v 

(W/m2ºK) 
UH 

(W/m2ºK) 

Sup. 
Forat 
(m2) U x S 

Uh total 
(W/mºK) 

FAÇANA 
NORD-EST 

V12 0,22 1 1 0,76 0,813 0,73 0,593   

V13 0,92 1 1 0,76 0,981 0,92 0,902   

V14 0,17 9 1 0,76 0,801 1,98 1,586   

  3,63 3,081 0,848 

FAÇANA 
SUD-OEST 

V11 0,18 6 1 0,76 0,803 1,7 1,365   

V6 0,11 1 1 0,76 0,786 3,52 2,768   

   5,22 4,134 0,791 

FAÇANA 
SUD-EST 

V1 0,15 5 1 0,76 0,796 1,8 1,433   

V2 0,1 4 1 0,76 0,784 3,24 2,540   

V3 0,3 2 1 0,76 0,832 1,9 1,581   

V4 0,19 6 1 0,76 0,806 1,05 0,846   

V5 0,19 1 1 0,76 0,806 1,56 1,257   

V6 0,11 1 1 0,76 0,786 3,526 2,773   

  13,076 10,429 0,786 

FAÇANA 
NORD- 
OEST 

V1 0,15 4 1 0,76 0,796 1,8 1,433   

V2 0,1 8 1 0,76 0,784 3,24 2,540   

V4 0,19 1 1 0,76 0,806 1,05 0,846   

V7 0,2 1 1 0,76 0,808 1,43 1,155   

V8 0,3 2 1 0,76 0,832 3,54 2,945   

V9 0,15 3 1 0,76 0,796 4,59 3,654   

V10 0,17 3 1 0,76 0,801 1,15 0,921   

       16,8 13,494 0,803 

 
 
Càlcul de les transmitàncies tèrmiques aplicant el factor solar modificat de forats: 
 
El factor solar modificat en els forats Fh es determina utilitzant l’expressió: 
 

F = Fs · ((1-FM) · g + FM · 0,04 · Um · α 
 

 Fs =  factor de sombra del forat obtingut en les taules 11 a 15, en funció del dispositiu 
de sombra. En cas de que no es justifiqui adequadament el valor de Fs es té que 
considerar igual que la unitat.  

 FM = fracció del forat ocupada pel marc o fracció de part massissa en cas de les 
portes. 

 G =  factor solar de la part semitransparent del forat a incidència normal. 
 Um = la transmitància tèrmica del forat. 
 α =  absortivitat del marc obtinguda en la taula 10 en funció del seu color. 
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Càlcul aplicant el factor solar modificat per a forats en la façana  
         

Façana 

Tipus 
de 

forat  FM Unitats 
UH.m 

(W/m2ºK) Fs g α F 

FAÇANA 
NORD-

EST 

V12 0,22 1 1 1 0,45 0,92 0,359 

V13 0,92 1 1 1 0,45 0,92 0,070 

V14 0,17 9 1 1 0,45 0,92 0,380 

                

FAÇANA 
SUD-
OEST 

V11 0,18 6 1 0,71 0,45 0,92 0,267 

V6 0,11 1 1 0,71 0,45 0,92 0,287 

                

FAÇANA 
SUD-
EST 

V1 0,15 5 1 0,71 0,45 0,92 0,275 

V2 0,1 4 1 0,71 0,45 0,92 0,290 

V3 0,3 2 1 0,71 0,45 0,92 0,231 

V4 0,19 6 1 0,71 0,45 0,92 0,264 

V5 0,19 1 1 0,71 0,45 0,92 0,264 

V6 0,11 1 1 0,71 0,45 0,92 0,287 

                

FAÇANA 
NORD-
OEST 

V1 0,15 4 1 1 0,45 0,92 0,388 

V2 0,1 8 1 1 0,45 0,92 0,409 

V4 0,19 1 1 1 0,45 0,92 0,371 

V7 0,2 1 1 1 0,45 0,92 0,367 

V8 0,3 2 1 1 0,45 0,92 0,326 

V9 0,15 3 1 1 0,45 0,92 0,388 

V10 0,17 3 1 1 0,45 0,92 0,380 

 
 
 

11.4. Càlcul de paraments característics d’elements en contacte amb el terreny (estat 

projectat) 

SOLERA EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

MATERIAL λ 
W/mK 

e 
Gruix (cm) 

R  
(m2K/W) 

Capa aire interior - - 0,17 

Rajola 1,30 1,5 0,011 

Morter adhesiu 0,45 1 0,022 

Capa de regularització, 
formigó armat 

2,30 5 0,021 

Poliestirè extruït (XPS) 
XPS TR 80 

0,036 8 2,222 

Llosa de formigó 
(existent) 

2,00 10 0,05 

Capa aire exterior - - 0,04 

RESISTÈNCIA TOTAL 2,536 

TRANSMITANCIA TÈRMICA (U en  W/m2K) 0,394 
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ALL AROUND
THE WORLD



SOLECO I FRAMES 05

DETALLES QUE ASEGURAN EL BIENESTAR
DETALLES QUE ASEGURAN EL BIENESTAR

Al Hemma School   Abu Dhabi School Alianza Francesa   Chile Universidad de Telecomunicaciones   Valencia

Las escuelas y guarderías tienen unas necesidades técnicas 
específicas que hacen referencia a la seguridad y al bienestar 
de los escolares, niños, alumnos, docentes y del personal de 
administración y servicios. Nuestros marcos metálicos 
cuentan con sistemas que se adaptan a las necesidades 
concretas de los equipamientos escolares, como el sistema 
anitipilladedos.
 
La sujeción, adaptabilidad, durabilidad y resistencia de
los marcos metálicos de Soleco garantiza su perfecto 
funcionamiento a largo plazo en lugares de alto tránsito,
tal y como requieren los equipamientos escolares. De hecho, 
más de un centenar de centros educativos se han diseñado 
incluyendo los marcos fabricados por Soleco.

El sistema Knock-Down®, patentado por Soleco, permite
una óptima adaptabilidad y facilidad en su instalación
antes y después de tabicar. Este sistema optimiza tiempo
y recursos, así la ejecución de cualquier proyecto es más
rápida y sencilla.

En Soleco siempre cuidamos cada detalle en todo lo que 
hacemos, desde el primer día. La durabilidad, innovación
y resistencia de los cercos de acero Soleco los convierten en 
óptimos para las escuelas y guarderías y nos han convertido 
en un referente en el sector de la construcción.

Las escuelas y guarderías tienen unas necesidades técnicas 
específicas que hacen referencia a la seguridad y al bienestar 
de los escolares, niños, alumnos, docentes y del personal de 
administración y servicios. Nuestros marcos metálicos 
cuentan con sistemas que se adaptan a las necesidades 
concretas de los equipamientos escolares, como el sistema 
anitipilladedos.
 
La sujeción, adaptabilidad, durabilidad y resistencia de
los marcos metálicos de Soleco garantiza su perfecto 
funcionamiento a largo plazo en lugares de alto tránsito,
tal y como requieren los equipamientos escolares. De hecho, 
más de un centenar de centros educativos se han diseñado 
incluyendo los marcos fabricados por Soleco.

El sistema Knock-Down®, patentado por Soleco, permite
una óptima adaptabilidad y facilidad en su instalación
antes y después de tabicar. Este sistema optimiza tiempo
y recursos, así la ejecución de cualquier proyecto es más
rápida y sencilla.

En Soleco siempre cuidamos cada detalle en todo lo que 
hacemos, desde el primer día. La durabilidad, innovación
y resistencia de los cercos de acero Soleco los convierten en 
óptimos para las escuelas y guarderías y nos han convertido 
en un referente en el sector de la construcción.
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SOLECO I FRAMES08

TYPE G7 PROFILE /
PERFIL TIPO G7

EDUCATION CENTERS DOORS
PUERTAS CENTROS EDUCATIVOS 

METALIC FRAMES PROFILES 
PERFILES MARCO METÁLICO 

D/P

OPTIONAL / OPCIONAL
Stop sliding closure
outside wall ( F / G) /
Tope cierre corredera
fuera tabique (F/G)

D/P

D/P:  Compact or Laminated
          Compacto o Laminado

>>

D/P

TYPE G PROFILE /
PERFIL TIPO G

TYPE GH PROFILE /
PERFIL TIPO GH

TYPE G DOBLE GALCE PROFILE /
PERFIL TIPO G2G
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TECNIC DOORS
PUERTAS TÉCNICAS

DESCRIPTION & FEATURES
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LAMINATE DOOR WITH PVC EDGE /
PUERTA DE LAMINADO CON CANTO DE PVC

COMPACT LAMINATE DOOR 2 MM. WITH COMPACT EDGE/
PUERTA DE COMPACTO DE 2 MM. CON CANTO DE COMPACTO

Low density particle board. /
Aglomerado de baja densidad. Venner MDF/

DM de 4 mm aplacado
en laminado de 0,8 mm.

PVC edge/
Canto de laminado PVC.

Laminate/
Laminado. MDF Hidrófugo./

MDF Waterproof.

Note: Consult measures.
Nota: Consultar medidas.

Note: Consult measures.
Nota: Consultar medidas.

Low density particle board 
or high density extruded
polystyrene /
Aglomerado de baja densidad o
poliestireno extrusionado alta densidad.

Waterproof MDF inside /
Bastidor de DM hidrófugo

Hidden compact edge /
Canto oculto de compacto

Compact laminate 2 mm /
Compacto de 2 mm

HPL HIGH PRESSURE LAMINATES /
HPL LAMINADOS ALTA PRESIÓN

Check our different finishes / Consulte nuestras posibilidades de acabados

DOOR FINISHES /
ACABADOS PUERTAS

COMPACT



TECHNOLOGY
Technology for manufacturing powder paint coating provides superior resistance to microorganisms. When microbes contact 
the surface of the painting, the activity thereof , prevents vital functions microorganisms grow and multiply. It fulfills the aims of: 

        To protect the substratum (steel, aluminium, etc.) against the corrosion. 
        To offer the aesthetic wished aspect (color, texture, etc.)
        To support a sure environment opposite to the proliferation of the microorganisms.
        It is effective against: Staphilococus aureus, Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.

SOLECO I FRAMES10

FRAME FINISHES /
ACABADOS MARCOS

LACQUERED METAL FRAME MATTE AND TEXTURED /
MARCOS METÁLICOS MATE Y TEXTURIZADO

LACQUERED METAL FRAME ANTIBACTERIANO/
MARCOS METÁLICOS ANTIBACTERIANOS

ANTI
BACTERIAL

TECNOLOGÍA
Tecnología para fabricación de pintura en polvo que proporciona al recubrimiento una resistencia superior a los microorga-
nismos. Cuando los microbios contactan con la superficie de la pintura, la actividad del mismo, les impide las funciones 
vitales de crecer y multiplicarse. Cumple los objetivos de:

       Proteger el sustrato (acero, aluminio, etc.) contra la corrosión.
       Ofrecer el aspecto estético deseado (color, textura, etc.).
       Mantener un entorno seguro frente a la proliferación de microorganismos. 
       Es eficaz contra: Staphilococus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.

FRAME STAINLESS /
MARCOS INOXIDABLES

1

2

3

Stainless steel/
Acero inoxidable

AISI 304
AISI 316

Certificated /
Certificado

EDUCATION CENTER DOORS
PUERTAS CENTROS EDUCATIVOS 

METALIC FRAMES PROFILES 
PERFILES MARCO METÁLICO 

E D U C A T I O N  C E N T E R S  D I V I S I O N > >
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Resistance to shock /
Resistente a golpes

Humidity proof /
Anti-humedad

X-Rays /
Rayos X

Higienic /
Higienicos

HUMIDITY
PROOF

Antibacterial /
Anti-bacteriano

ANTI
BACTERIAL

CERTIFICATES / CERTIFICADOS

Easy installation / Fáci
l i

ns
ta

la
ci

ón

Durability.
Gran durabilidad.

Shock & humidity resistance.
Resistencia a golpes y a la humedad.

Easy Installation in new construction and refurbishments.
Fácil instalación en obra nueva y reforma.

Adjustable Knock-Down® systems that helps installation after construction.
Sistema ajustable Knock-Down® que   facilita la colcación despues de tabicar.

Tightness ( hygienic / sanitary )
Hermeticidad (higienico / sanitaria)

X-RAYS
RESISTANCE

TO SHOCK HIGIENIC

*Possibility of fire and acustic profile / Posibilidad de fire profile y acustic 

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

ADVANTAGES / VENTAJAS

• Material: 1,5 mm thick galvanized steel 
  and 1.2 mm thick stainless steel.

• High resistance stainless steel Hinges
  (up to 200.000 openings).

  Class 11/14 according to rules 1935:2002.

• Hardware: All types.

• Material: Acero galvanizado de 1’5 mm
  de espesor e Inox de 1,2 mm.

• Pernios inox de alta resistencia 
   (200.000 aperturas).

   Clase 11/ 14 segun la normativa 1935:2002.

• Herrajes: Todos.

ESPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

• 2 telescopic parts for dry walls and brick
• Telescópico de 2 piezas para tabiques secos y ladrillo.

EDUCATION CENTER DOORS
PUERTAS CENTROS EDUCATIVOS 

METALIC FRAMES PROFILES 
PERFILES MARCO METÁLICO 

E D U C A T I O N  C E N T E R S  D I V I S I O N > >
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SOLUTIONS >>
 SOLUCIONES      
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SOLUTIONS FOR EACH AREA SPECIFIC
SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA ZONA

Brightness / Luminosidad

ENTRANCE CLASSROOM AREA / ZONA ENTRADA AULAS

System finger safe / Antipilladedos

PERNIO FOR ANTIPILLADEROS / 
PERNIO PARA ANTIPILLADEROS
Special supplement for school and day care centers/
Complemento especial para colegio y guarderías
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SOLUTIONS FOR EACH AREA SPECIFIC
SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA ZONA

 Porthole / Ojo de buey

Several possibilities in glass formats./
Varias posibilidades en formatos de cristalera.

Special Isolation kit / Kit Soleco hermeticidad especial Zonas Aislamientos

LABORATORY CLASSROOM / 
AULAS LABORATORIO

Double groove/ Doble Galce
Hidden hinges / Bisagra oculta
Lower guillotine/ Guillotina inferior
Possibility of flush glass- /
Posibilidad de vidrio enrasado
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MUSIC CLASSROOM/ 
AULAS MÚSICA

SOLUTIONS FOR EACH AREA SPECIFIC
SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA ZONA

CERTIFICATES / CERTIFICADOS

Acustic norm /
Normativa acústica

Acustic norm /
Normativa
acústica
• 30 dB
• 32 dB
• 42 dB
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 SPORT AREAS/ 
 ÁREAS DEPORTIVAS

Stainless steel / Acero inoxidable

SOLUTIONS FOR EACH AREA SPECIFIC
SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA ZONA

14
SECTORIZATION/ 
SECTORIZACIÓN

Fire-resistant sectional doors / Puertas de sectorización resistentes al fuego

Ei norm (fireproof) /

Normativa Ei
(Resistente al fuego)

  • Ei 30
  • Ei 60

Ei norm /
Normativa Ei

FRAME STAINLESS /
MARCOS INOXIDABLES

3

Stainless steel/
Acero inoxidable

AISI 304
AISI 316

Certificated /
Certificado
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C/ Marjals, 8 - nave A
46770 Xeraco (Valencia) SPAIN
T. +34 962 891 149
F. +34 962 892 475
e-mail: info@e-soleco.com
www.e-soleco.com
www.solecocercos.com

SOLECO I FRAMES

Distributed by: / Distribuido por:

For further information ask our distributor.
Puede obtener más información de nuestro distribuidor.
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Otto Graf GmbH

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen

mail@graf.info

www.graf.info

Artikel-Nr.

product no.

article no.

articulo no.

gezeichnet

drawn

Gewicht

weight

Toleranz

tolerance

Einheiten    mm [inch]

units    gal. = US gal.

Datum

date

Maßstab

scale

D

GB ES FR

+/- 3%

revision

455 kg

M 1:40

EMU

370006

GRAF Regenwasser-Erdtank-Carat XL

10000 L / 2641,7 gal.

GRAF underground tank

Carat XL 10000 L / 2641,7 gal.

GRAF Depósito Soterrado

Carat XL 10000 L / 2641,7 gal.

GRAF Cuve à enterrer

Carat XL 10000 L / 2641,7 gal.

Otto Graf GmbH

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen

mail@graf.info

www.graf.info

Artikel-Nr.

product no.

article no.

articulo no.

gezeichnet

drawn

Gewicht

weight

Toleranz

tolerance

Einheiten    mm [inch]

units    gal. = US gal.

Datum

date

Maßstab

scale

D

GB ES FR

+/- 3%

revision

455 kg

M 1:40

EMU

(370029 / 371018)

GRAF Regenwasser-Erdtank-Carat XL

10000 L / 2641,7 gal.

GRAF underground tank

Carat XL 10000 L / 2641,7 gal.

GRAF Depósito Soterrado

Carat XL 10000 L / 2641,7 gal.

GRAF Cuve à enterrer

Carat XL 10000 L / 2641,7 gal.

2018.12.14



RAT = 2,64 m2 K/W

U = 0,38 W/m2 K

APLICACIÓN: CUBIERTAS INCLINADAS DE USO PRIVADO EN 
EDIFICIOS RESIDENCIALES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y 
SANITARIOS. REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA EXISTENTES.

NORMATIVA: CTE DB-HS / CTE DB-HE / UNE 104401:2013

CUBIERTA INCLINADA
DE TEJA
SOPORTE: TABLERO SOPORTE CERÁMICO
AISLAMIENTO TÉRMICO: XPS
ACABADO: TEJA
IMPERMEABILIZACIÓN: BITUMINOSA ADHERIDA

UNIDAD DE OBRA
m2 Cubierta inclinada sobre soporte de hormigón que debe ofrecer una superficie 
plana, constituida por: Impermeabilización autoadhesiva formada por: imprima-
ción asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m2 tipo EMUFAL PRIMER, lá-
mina autoadhesiva por una cara compuesta de betún polimérico recubierto en la 
cara superior por un film de polietileno (PE) coextrusionado y con tratamiento su-
perficial para mejorar el tránsito por encima de ella, tipo TEXSELF 1,5 mm desig-
nación: LBA-15-PE según UNE 104410-2013; Capa de aislamiento térmico 
constituida por planchas rígidas de poliestireno extruído de resistencia a la com-
presión de 3 kp/cm2 con superficie acanalada en su cara superior de 80 mm de 
espesor, tipo XPS TR 80 adherida a la lámina con adhesivo base poliuretano tipo 
COLTACK EVOLUTION colocado en cordones de 20 mm de grosor, lista para re-
cibir el acabado con teja amorterada o adherida con puntos de adhesivo de poliu-
retano.

Cumbrera:
MI de refuerzo mediante solape entre láminas de ambos faldones de > 15 cm 
con fijación mecánica cada 25 cm en ambos faldones y posterior refuerzo median-
te banda de 30 cm autoadhesiva tipo SOPRASOLIN A 30 de 15 mm, solapando > 
8 cm. en cada faldón.

Entrega con paramento vertical:
Ml de formación de entrega con paramento vertical incluídas banda de protección 
tipo SOPRASOLIN A 30 previa imprimación del soporte con EMUFAL PRIMER 
(350 g/m2) para un desarrollo de perímeto de 30 cm. ( 25 cm. por encima del nivel 
de acabado) listo para recibir el sistema de la parte general de la cubierta y remate 
final con PERFIL METÁLICO PARA LÁMINAS fijado al paramento vertical y sella-
do con masilla SOPRAMASTIC 200.

Remate alero:
Ml formación de remate mediante suplemento estructural (de obra o listón de ma-
dera tratada) para contrarrestar los esfuerzos de deslizamiento de las capas superio-
res, en dicho tacón perimetral se dejarán aberturas para permitir la posible evacua-
ción de agua. Incluye band de refuerzo de 33 cm realizada con la misma lámina del 
faldón inclinado TEXSELF 1,5.

1

2

3
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5

6

SISTEMA MONOCAPA

CAPA SISTEMA BÁSICO SISTEMA ÓPTIMO SISTEMA REFORZADO

SOPORTE TABLERO SOPORTE CERÁMICO

IMPRIMACIÓN EMUFAL PRIMER EMUFAL PRIMER SOPRADÈRE

IMPERMEABILIZACIÓN MORTERPLAS SBS FP 3 KG TEXSELF 1,5 TEXSELF PE 2 MM

ADHESIVO COLTACK EVOLUTION COLTACK EVOLUTION COLTACK EVOLUTION

AISLAMIENTO EFYOS XPS TR 60 EFYOS XPS TR 80 EFYOS XPS TR 100

ACABADO TEJA CERAMICA AMORTERADA

VENTAJAS

1. Máxima durabilidad. Sistema resistente a la intemperie. 
2.  Doble impermeabilización. El propio acabado de Teja protege de la estanqueidad 

mientras que la lámina autoadhesiva TEXSELF da la máxima seguridad contra 
el agua. 

3.  Los paneles de XPS TR con superficie acanalada están especialmente dise-
ñados para amorterar sobre su superficie. 

4.  Muy resistente mecánicamente. 
5.  Protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del 

sistema de impermeabilización.
6.  Mantenimiento limitado. 
7.  Construcción con materiales de proximidad. Sistema clásico.
8.  Acabado estético. Permite gran variedad de teja cerámica.
9.  Sistema adherido en todas sus capas. Permite facilidad y seguridad de montaje.

Espesor: 22 cm

Peso: 206 kg/m2

* Estos datos corresponden a la sección constructiva 
descrita en UNIDAD DE OBRA de esta solución, 
adoptando como soporte resistente un TABLERO 
SOPORTE CERÁMICO  de 5 cm de espesor.
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CERTIFICACIÓN: 
CTE
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VOLADIZO

CUMBRERA

REMATE PERIMETRAL

CONDICIONES GENERALES:
Temperatura ambiente no menor que -5ºC.
SOPORTE:
Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. 
PUNTOS SINGULARES:
Deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: 
Formación de chaflanes o escocias en encuentros en agujeros y juntas, preparación de rozas en petos 
(si fuese necesario), juntas (33cm) y demás puntos singulares.
La colocación de las membranas se tendrá que realizar según el manual de puesta en obra de Sopre-
ma.
AISLAMIENTO TÉRMICO CON XPS TR
Se coloca encajando las juntas a media madera para evitar puentes térmicos y a rompe juntas 
para evitar movimientos. Las ranuras han de quedar en la capa superior y en el sentido per-
pendicular a la pendiente. Para adherirlo, apicar adhesivo base poliuretano, tipo COLTACK 
EVOLUTION, en cordones de 2 cm de espesor y separados 30-35 cm. 
TEJA AMORTERADA:
Realizar la capa de mortero o adhesivo de poliuretano de agarre extendiendose a través de 
cordones por toda la superficie. Alisado para la correcta colocación de la siguiente capa.
Se empiezan a colocar las tejas cerámicas sobre los cordones de mortero empezando por la hila-
da horizontal del alero formando el canal y orientándolas hacia la cumbrera, quedando todas ellas 
fijadas individualmente en su extremo superior con ganchos. Posteriormente se colocan las cobi-
jas sobre dos canales contiguas y orientándolas con la parte más ancha hacia al alero.

CONSIDERACIONES
–  Se recomienda replantear las tejas previamente y en el caso que 

no entren tejas enteras, éstas se solaparán lo necesario para cu-
brir toda la superficie y no cortar piezas.

–  En los aleros, laterales, líneas de cumbreras, limatesas, limaho-
yas, encuentros con paramentos verticales y en cualquier otro 
punto singular, es necesario fijar todas las tejas.

–  La adherencia del XPS sobre la lámina puede realizarse con el 
adhesivo de base bituminoso SOPRACOLLE 300 N, para su uso 
se recomineda usar una impermeabilización con capa arenada, 
tipo MOPLAS SBS FV 25 GR-S

–  Los refuerzos perimetrales son realizables por una solución mejo-
rada con bitumen-poliuretano tipo TEXTOP, aplicando 3 capas de 
500+900+700 g/m2, reforzándolos con TEXTIL y acabándolos 
con gránulo mineral PIZARRILLA.

–  Las banda autoadhesivas SOPRASOLIN pueden aplicarse en va-
rios colores según el acabado y el soporte de remate. 

IMPRIMACIÓN
EMUFAL PRIMER

MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE:
TEXSELF 1,5

SOPORTE
HORMIGÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO:
XPS TR 80

MORTERO ADHESIVO

TEJA CERÁMICA

PERFIL METÁLICO
PARA LÁMINAS

MURO PERIMETRAL

SELLADO:
SOPRAMASTIC 200

BANDA DE
TERMINACIÓN:
SOPRASOLIN

SOPORTE HORMIGÓN
IMPRIMACIÓN EMUFAL PRIMER

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
TEXSELF 1,5

MORTERO ADHESIVO

AISLAMIENTO TÉRMICO:
XPS TR 80

TEJA CERÁMICA

CANALÓN

BANDA DE REFUERZO:
TEXSELF 1,5 (33 cm)

PIEZA DE CUMBRERA

SOPORTE HORMIGÓN

IMPRIMACIÓN: EMUFAL PRIMER

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
TEXSELF 1,5

AISLAMIENTO TÉRMICO:
XPS TR 80

TEJA CERÀMICA

MORTERO ADHESIVO

FIJACIÓN

Soprema declara que las recomendaciones contenidas en este documento se basan en el conocimiento actual y en la experiencia en los sistemas y productos que contiene bajo condiciones normales de puesta en obra y de servicio, de acuerdo 
a las indicaciones de almacenaje, manipulación y vida útil contenidas en las Hojas de Características Técnicas actualizadas que podrán ser consultadas en nuestra página web: www.soprema.es. Estas recomendaciones no eximen al cliente 
o técnico correspondiente de la propia verificación de la idoneidad de cada producto y sistema para el fin propuesto. Cualquier cambio en los parámetros físicos y/o de aplicación consultar el Departamento Técnico de Texsa previamente.                   
La adopción definitiva de cualquier solución indicada en este documento para su inclusión en proyecto y/o puesta en obra es responsabilidad única y exclusiva de la dirección facultativa, ingeniería, técnico o aplicador facultados para esa decisión.

RESISTENCIA TÉRMICA SEGÚN CTE DB-HE1

COMPOSICIÓN DE LA CUBIERTA
λ

Conductividad Térmica
(W/mK)

d
Espesor

(m)

P
Densidad

(m)
Peso

(kg/m2)

R
Resistencia Térmica

(m2K/W)
RSE 0,04
ENYESADO 0,4 0,015 1000 15 0,038

TABLERO SOPORTE CERÁMICO 0,29 0,05 650 32,5 0,172

CHAPA DE COMPRESIÓN MORTERO 1,3 0,03 2000 60 0,023
MEMBRANA BITUMINOSA 
TEXSELF 1,5 0,17 0,0015 1050 1,58 0,009

POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) XPS TR 80 0,036 0,08 35 2,8 2,222

MORTERO AGARRE 1,3 0,03 2000 60 0,023

TEJA CERÁMICA 1,3 0,015 2300 34,5 0,012

RSI 0,1

TOTALES 0,22  206 2,64
SISTEMA TE-01-20a (SIN FORJADO) 0,08  4 2,23

Transmitancia Térmica de todo el sistema U (W/m2K) total 0,38
Transmitancia Térmica del SISTEMA TE-01-20a U (W/m2K) total 0,45
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REQUERIMIENTOS SEGÚN TABLAS B.1 Y B.2 DEL CTE DB-HE1 (2013)

ZONA CLIMÁTICA α A B C D E

U W/m2·K 0,5 0,47 0,33 0,23 0,22 0,19

SISTEMA TE-01-20        0,38

MEJORA DEL SISTEMA

XPS TR 100 mm                0,31

XPS TR 120 mm                0,27

XPS SL 80 mm
+ XPS TR 100 mm 0,18

C/FERRO 7, POL. IND. CAN PELEGRÍ
08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) - ESPAÑA
Tel. +34 93 635 14 00 - Fax: +34 93 635 14 88

E-mail: info@soprema.es - www.soprema.es
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Nuestra Ecoven plus s82 es la primera ventana de 
PVC certificada Passive House para el clima cálido 
templado por sus excepcionales prestaciones.

Con una profundidad de 82 mm, 7 cámaras 
interiores en marco y 6 en hoja, dispone también de 
un sistema de junta central en el marco. Además, 
puede incorporar una rotura de puente térmico en 
sus refuerzos de acero galvanizado para mejorar 
aún más su aislamiento y eficiencia.

 

La transmitancia térmica Uf de nuestros perfiles 
s82 es de sólo 1 W/m2K, permitiendo a las ventanas 
alcanzar una transmitancia Uw de 0,76 W/m2K y 
una reducción del ruido que se introduce desde el 
exterior de hasta 48 dB. Su amplio y resistente galce 
permite la colocación de un triple acristalamiento 
de hasta 52 mm. Además, es capaz de alcanzar la 
certificación de seguridad RC2.

Está disponible en una amplia gama de colores, 
incluyendo tonalidades lisas, metálicas y maderas 
con acabado liso o texturizado. Además, podemos 
realizar un acabado distinto para el interior que 
para el exterior.



Profundidad          
Cámaras          
Transmitancia Uf        
Transmitancia Uw          
Aislamiento acústico       
Seguridad          
Acristalamiento         
Eficiencia energética      

Nuestras ventanas 
Ecoven plus s82 
han hecho posible 
el primer bloque de 
viviendas certificado 
Passive House en España 
-el edificio Thermos 
Lezkairu, de Pamplona- y 
la primera rehabilitación 
de una vivienda histórica 
con certificado EnerPHit 
Passive House -la Casa 
Hilaria, de Logroño-.

82 mm
7 en marco y 6 en hoja
1 W/m2K
hasta 0,76 W/m2K
hasta 48 dB
hasta RC2
hasta 52 mm
hasta Passive House

SECCIÓN VERTICAL

ENSAYOS

PERMEABILIDAD al aire (UNE EN 1026:2000)

ESTANQUIDAD al agua (UNE EN 1027:2000)

RESISTENCIA al viento (UNE EN 12211:2000)

* Clasificaciones máximas con respecto a la norma.
  Estanqueidad 9A, por la tendencia a parar el ensayo en ese nivel.

ROSENHEIM
11-000660-PR21

1000 x 2150 mm
(1 hoja)

4* 

9A* 

C5*

ENSAYO DIMENSIONES CLASE

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

VENTANA ECOVEN PLUS S82

DIMENSIONES

Ventana certificada PH Institute

UNE-EN ISO 10077-1

VIDRIO

Ug = 0,53 W/m2K

VENTANA

Uw = 0,76 W/m2K
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PLACO® PPH 13 1200
Placas

Descripción del producto
Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara de 12,5 mm de 
espesor y 1200 mm de anchura, aditivada convenientemente 
para dotarla de altas prestaciones acústicas y frente al fuego.

Aplicación
Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería 
/ particiones, trasdosados autoportantes, techos continuos. 
Se utilizará principalmente en soluciones que requieran altas 
prestaciones de aislamiento acústico, altas prestaciones frente 
al fuego o elevada dureza superficial.

UNE-EN 520

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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Características Valor
Normas EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo.

Espesor de la placa 12,5 mm

Tolerancia de espesor de la placa +/- 0,5 mm

Color de la cara Azul

Color del dorso Gris

Tipo de borde longitudinal Borde Afinado (BA)

Tipo de borde transversal Borde Cuadrado (BC)

Conductividad térmica 0,25 W/m.K

Dureza superficial Diámetro de huella ≤ 15 mm

Factor de difusión de vapor de agua (μ) 10

Reacción al fuego A2-s1, d0

Designación del tipo de placa, según CE D, F, I

Peso por metro cuadrado 12 kg/m²

Resistencia a flexión longitudinal > 550 N

Resistencia a flexión transversal > 210 N

Largo (mm) Ancho (mm)
Acondicionamiento

Placas/Pallet

2500 1 1200 2 30

3000 1 1200 2 30

1 Tolerancia de la longitud (mm):+0/-5, 
2 Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

Almacenaje y conservación
Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la 
intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz 
solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets. 

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación
Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla 
deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a 
manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas 
de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas 
de 3.000 mm.

PLACO® PPH 13 1200
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Descripción del producto
Placa de techo registrable fonoabsorbente fabricada en Placa 
de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante 
punzonado, y Tecnología Activ’Air® en su fabricación. Acabado 
en color blanco.

Tecnología Activ’Air®
En la fabricación de los productos Placo® Activ’Air® se 
incorpora un compuesto capaz de reaccionar químicamente 
con los formaldehídos llegando a neutralizarlos sin volverlos 
a emitir al aire. Captan y transforman hasta el 70% de estos 
aldehídos en compuestos inertes, y en condiciones normales 
resulta eficaz al menos durante 50 años.

Aplicación
Ejecución de falsos techos desmontables decorativos y 
fonoabsorbentes en lugares con especiales requerimientos 
en calidad del aire interior. Adherido al dorso cuentan con 
un velo acústico, blanco por defecto y con velo negro bajo 
pedido, que junto con sus perforaciones lo hacen adecuado 
para locales donde se quiera realizar una corrección acústica, 
disminuyendo el tiempo de reverberación.

EN 14190

GYPTONE® ACTIV´AIR® REG 
QUATTRO 50

Placas fonoabsorbentes y 
techos registrables

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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Características Valor
Normas EN 14190,Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 

secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Tipo de borde longitudinal A / E-15 / D2

Tipo de borde transversal A / E-15 / D2

Reacción al fuego A2-s1, d0

Tipo de perforaciones Cuadradas

Tamaño de perforaciones 12 x 12 mm

Índice de perforaciones 18 %

Color del tissue trasero Blanco

Descripción del color Blanco NCS 0500

Reflexión de la luz 70% con pintura estándar blanca.

Emisión total de COVs A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Tipo de borde
Dimensiones (mm) Peso Acondicionamiento

Largo Ancho Espesor (kg/m2) Placas/Caja Cajas/Palet

E-15 600 600 10 6,8 8 16

A 600 600 10 7,2 8 16

D2 600 600 12,5 7,9 6 16

     
Almacenaje y conservación 
Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la 
intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz 
solar y de la lluvia 

Condiciones de instalación 
Consultar el Manual de Instalador Placo® y el Manual de 
Soluciones Constructivas en Techos. Instalación recomendada 
con perfilería Quick-Lock®. Para borde D se recomienda la 
instalación con perfil T-24. 

Manipulación 
Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y 
manipulación de las placas evitando golpes que puedan 
ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus 
bordes. 

Mantenimiento de la superficie 
Las placas pueden ser limpiadas con una aspiradora para 
retirar el polvo. En caso de repintarlas, es recomendable usar 
pintura permeable al vapor de agua y rodillo de pelo corto. Las 
placas no deben ser pintadas con spray.

GYPTONE® ACTIV´AIR® 
REG QUATTRO 50



Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

1/2

PLACO® PPF 15 1200
Placas

Descripción del producto
Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara de 15 mm de 
espesor y 1200 mm de anchura, reforzada con fibra de vidrio 
para dotarla con altas prestaciones frente al fuego.

Aplicación
Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería 
/ particiones, trasdosados autoportantes y techos continuos. 
Se utilizará principalmente en sistemas constructivos con 
necesidad de altas prestaciones frente al fuego.

UNE-EN 520

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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Características Valor
Normas EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo.

Espesor de la placa 15 mm

Tolerancia de espesor de la placa +/- 0,5 mm

Color de la cara Rosa

Color del dorso Gris

Tipo de borde longitudinal Borde Afinado (BA)

Tipo de borde transversal Borde Cuadrado (BC)

Conductividad térmica 0,25 W/m.K

Factor de difusión de vapor de agua (μ) 10

Reacción al fuego A2-s1, d0

Designación del tipo de placa, según CE D, F

Peso por metro cuadrado 12,5 kg/m²

Resistencia a flexión longitudinal > 650 N

Resistencia a flexión transversal > 250 N

Largo (mm) Ancho (mm)
Acondicionamiento

Placas/Pallet

2500 1 1200 2 30

3000 1 1200 2 30

1 Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5, 
2 Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

Almacenaje y conservación
Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la 
intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz 
solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets. 

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación
Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla 
deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a 
manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas 
de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas 
de 3.000 mm.

PLACO® PPF 15 1200
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PLACO® PPM 13 1200
Placas

Descripción del producto
Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara de 12,5 mm de 
espesor y 1200 mm de anchura, aditivada convenientemente 
para reducir la absorción superficial de agua (H1 según EN 
520).

  Aplicación 
Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería 
/ particiones, trasdosados autoportantes y techos continuos. 
Se utilizará principalmente en ambientes con humedad media 
como cocinas y baños.

UNE-EN 520

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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Características Valor

Normas EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.

Espesor de la placa 12,5 mm

Tolerancia de espesor de la placa +/- 0,5 mm

Color de la cara Verde

Color del dorso Gris

Tipo de borde longitudinal Borde Afinado (BA)

Tipo de borde transversal Borde Cuadrado (BC)

Conductividad térmica 0,25 W/m.K

Factor de difusión de vapor de agua (μ) 10

Reacción al fuego A2-s1, d0

Designación del tipo de placa, según CE H1

Absorción total de agua ≤ 5%

Absorción superficial de agua < 180 g/m2

Peso por metro cuadrado 8,8 kg/m²

Resistencia a flexión longitudinal > 550 N

Resistencia a flexión transversal > 210 N

Largo (mm) Ancho (mm)
Acondicionamiento

Placas/Pallet

2000 1 1200 2 36

2500 1 1200 2 36

2600 1 1200 2 36

2700 1 1200 2 36

3000 1 1200 2 36

1 Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5
2 Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

Almacenaje y conservación
Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la 
intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz 
solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets. 

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación
Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla 
deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a 
manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas 
de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas 
de 3.000 mm.

PLACO® PPM 13 1200



 

FICHA DE PRODUCTO 
PERFIL “U” 

FP – PERF – PERFIL “U” Rev: 01-18 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de 
laminación en frío.  
 
 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 
 
Elemento en forma de “U”, empleado en la instalación de estanterías 
de placa de yeso laminado. 
 
 

 
 

DATOS TÉCNICOS:  
 

 

• Tipo de acero: DX51D 

• Espesor (e): 0,55 ± 0,05 mm 

• Revestimiento: Z – 140 g/m2 

• Acondicionamiento:   
 
 
 

Longitudes 
disponibles  
A (mm) ± 3  

Acondicionamiento Lote 

2.400 Grupos de 10 uds. 320 uds. 

 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 
 
 
 
 PERFIL “U” 

Dimensiones (mm) 
Peso 
(kg/m) 

a ± 1 b ± 0,5 

25 29 0,38 

 
NORMATIVA: 
 

- UNE – EN 14195 
- Marcado CE  según norma UNE – EN 14195 
- Marca “N” de AENOR. (RP 35.12). 

 
COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO: 
 
Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo) 
 
Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso. 
 

ALMACENAJE Y CONSERV ACIÓN: 
 
Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, 
manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.  
 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Perfilería, tornillos y accesorios PLACO.  
 

MANIPULACIÓN:  
 
Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte 
Categoría 4. 
 

FORMA DE MONTAJE:  
 
Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones 
Constructiva en Placa de Yeso Laminado. 
 

 
 
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el 
conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados 
e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes 
Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas 
del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, 
copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. 

 

 
Saint Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Calle del Príncipe de Vergara 132, 28002. Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226 

www.placo.es 
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Aislamiento por el exterior con corcho natural
sistema �therm natura
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NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular 
por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total 
exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de 
cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

© Saint Gobain Weber 31/12/2020 (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)  |  www.es.weber

SOSTENIBLE
PERMEABLE
AL VAPORRESISTENTE

ETA 15/0085
European Technical 

Assessment
Declaración Ambiental 

de Producto (DAP)

- No aplicar el sistema en fachadas con una inclinación inferior a 45º.
- No aplicar sobre superficies horizontales, transitables o con agua estancada.

- Es indispensable la utilización de materiales y componentes compatibles recomendados y suministrados por Weber   
 para garantizar la calidad del sistema.

-  Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados.

COMPONENTES 

CONSIDERACIONES DE USO 

PRESTACIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTACIÓN

Sistema de aislamiento térmico por el exterior 
basado en placas de corcho 100% natural de 
cultivo sostenible, que proporciona una base 
perfecta para ser revestida con cualquiera de las 
propuestas siguientes: mineral en capa fina y 
orgánico e ideal  tanto para edificios de obra nueva 
como de rehabilitación.

Conductividad térmica aislante

Clasificación al fuego del sistema

Adherencia adhesivo sobre soporte

Adherencia adhesivo sobre placa

Absorción de agua tras 24h

Permeabilidad al vapor

Impermeabilidad del cerramiento (*)

0,040 W/m K 

B-s1,d0

≥ 0,25 Mpa (hormigón)

≥ 0,08 Mpa (rotura cohesiva)

< 0,5 kg/m²

Sd ≤ 1 

R3+B2

(*) La elección del tipo de espiga se hará en función del soporte.
.

Soporte

Mortero de adhesión 

Material aislante 

Fijación mecánica 

Capa de refuerzo

Revestimiento

webertherm base

webertherm placa corcho

webertherm espiga (*)

webertherm base
webertherm malla 160
webertherm base

webercal estuco
webertherm malla 65
webercal estuco
weberneto S400 

e (mm)

 < 10 

40-200

-

2-3 
-

2-3

2
-
2
-

webertherm base

webertherm placa corcho

webertherm espiga (*)

webertherm base
webertherm malla 160
webertherm base 

Imprimación 
webertene

e (mm)

< 10

40-200

-

2-3 
-

2-3

-
1-3

ACABADO ORGÁNICOACABADO CAPA FINA
webercal estuco

(*) Condición de la solución constructiva para determinación del grado de impermeabilidad de la fachada (CTE DB-HS1 apartado 2.3)
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NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por 
daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, 
fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material 
o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

© Saint Gobain Weber 31/12/2020 (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)  |  www.es.weber

sistema webertherm natura

Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm natura 
acabado mineral capa fina, con ETA 15/0085 y clase B-s1,d0 de reacción al 
fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro de las 
placas aislantes de corcho aglomerado 100% natural y sin aditivos, webertherm 
placa corcho (2), con código de designación según la norma ICB-EN 13170: L2 - 
W2 - T1 - MU5-10 - TR50 - CS(10)90 - BS150, Euroclase E de reacción al fuego, 
conductividad térmica 0,040 W/m·K y densidad 110 kg/m³, en el espesor 
establecido por la dirección facultativa. Las placas deben ser colocadas en 
posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en 
relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero 
monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de 
aislamiento térmico, webertherm base (1), compuesto a base de cemento gris, 
cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta 
dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: 
adherencia sobre ladrillo cerámico ≥ 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm 
aislone y sobre placa EPS ≥ 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad ≤ 
0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), μ ≤ 10, resistencia a flexión ≥ 2 MPa, resistencia a 
compresión ≥ 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad 
térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará 
directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes 
centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien 
mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de 
aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm 
bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de 
adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente 
con espigas de fijación  webertherm espiga (3) (modelo a elegir por la dirección 
facultativa en función del tipo de soporte), colocadas a razón de 6 espigas/m² 
mínimo, incrementando el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a 
la succión del viento. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas 
aislantes con webertherm base (4), aplicado en un espesor de 2-3 mm por 
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 
webertherm malla 160 (5), con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², 
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones 
estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la 
mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador 
sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca 
la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador 
cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta para 
recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado de 
estuco de cal, webercal estuco (6), compuesto a base de cal aérea, resinas 
redispersables, aditivos orgánicos e inorgánicos, cargas y pigmentos 
minerales y las siguientes características técnicas: conductividad térmica 0,54 
W/m·K (P=50%), absorción agua por capilaridad W0, permeabilidad al vapor μ≤
25 y reacción al fuego Euroclase A1, aplicado en dos manos en un espesor de 
1 a 2 mm por mano, en color a definir por la dirección facultativa, embebiendo, 
en su totalidad, una malla de refuerzo, webertherm malla 65 (7), de peso 58 
g/m², apertura de entramado 1,0 x 1,5 mm y tratamiento alcalino-resistente), 
con el paso de una llana de acero inoxidable y superponiendo 2 cm los 
diferentes tramos de malla. La segunda capa se aplicará una vez haya 
endurecido la primera y se terminará con llana de acero inoxidable hasta 
conseguir un acabado liso. Finalmente, se aplicará una mano de hidrofugante 
superficial weberneto S400 (8). Medido a cinta corrida descontando el 50% de 
los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles 
de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u 
otros elementos recibidos en su superficie.

Acabado capa fina / webercal estuco 
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sistema webertherm natura

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por 
daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, 
fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material 
o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.
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Acabado orgánico base acrílica / webertene classic

Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm natura 
acabado orgánico, con ETA 15/0085 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de 
acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro de las placas 
aislantes de corcho aglomerado 100% natural y sin aditivos, webertherm placa 
corcho (2), con código de designación según la norma ICB-EN 13170: L2 - W2 - T1 
- MU5-10 - TR50 - CS(10)90 - BS150, Euroclase E de reacción al fuego, 
conductividad térmica 0,040 W/m·K y densidad 110 kg/m³, en el espesor 
establecido por la dirección facultativa. Las placas deben ser colocadas en 
posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en 
relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero 
monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de 
aislamiento térmico, webertherm base (1), compuesto a base de cemento gris, 
cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta 
dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: 
adherencia sobre ladrillo cerámico ≥ 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm 
aislone y sobre placa EPS ≥ 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad ≤ 
0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), μ ≤ 10, resistencia a flexión ≥ 2 MPa, resistencia a 
compresión ≥ 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad 
térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará 
directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes 
centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien 
mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de 
aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm 
bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de 
adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente 
con espigas de fijación  webertherm espiga (3) (modelo a elegir por la dirección 
facultativa en función del tipo de soporte), colocadas a razón de 6 espigas/m² 
mínimo, incrementando el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a 
la succión del viento. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas 
aislantes con webertherm base (4), aplicado en un espesor de 2-3 mm por 
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 
webertherm malla 160 (5), con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², 
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones 
estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la 
mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador 
sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca 
la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador 
cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta para 
recibir el acabado.  Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado 
webertene classic (7) (disponible en granulometrías: XL= máx. 2,5 mm y L= máx. 
1,5 mm), compuesto a base de resinas acrílicas, cargas minerales, pigmentos 
estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las siguientes 
características técnicas: conductividad térmica 1,3 W/m·K, absorción agua por 
capilaridad W2, permeabilidad al vapor μ≤120 (V1 SD=0,25) y reacción al fuego 
Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana según 
indicaciones de la ficha técnica (granulometría, textura y color a definir por la 
D.F.), con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene 
primer (6), compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, 
modificadores reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida 
descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro 
y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, 
rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
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sistema webertherm natura

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar 
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Acabado orgánico base siloxanos / webertene advance

Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm natura 
acabado orgánico, con ETA 15/0085 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de 
acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro de las placas 
aislantes de corcho aglomerado 100% natural y sin aditivos, webertherm placa 
corcho (2), con código de designación según la norma ICB-EN 13170: L2 - W2 - T1 
- MU5-10 - TR50 - CS(10)90 - BS150, Euroclase E de reacción al fuego, 
conductividad térmica 0,040 W/m·K y densidad 110 kg/m³, en el espesor 
establecido por la dirección facultativa. Las placas deben ser colocadas en 
posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en 
relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero 
monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de 
aislamiento térmico, webertherm base (1), compuesto a base de cemento gris, 
cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta 
dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: 
adherencia sobre ladrillo cerámico ≥ 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm 
aislone y sobre placa EPS ≥ 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad ≤ 
0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), μ ≤ 10, resistencia a flexión ≥ 2 MPa, resistencia a 
compresión ≥ 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad 
térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará 
directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes 
centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien 
mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de 
aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm 
bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de 
adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente 
con espigas de fijación  webertherm espiga (3) (modelo a elegir por la dirección 
facultativa en función del tipo de soporte), colocadas a razón de 6 espigas/m² 
mínimo, incrementando el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a 
la succión del viento. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas 
aislantes con webertherm base (4), aplicado en un espesor de 2-3 mm por 
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 
webertherm malla 160 (5), con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², 
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones 
estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la 
mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador 
sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca 
la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador 
cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta para 
recibir el acabado.  Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado 
webertene advance (7) (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 
0,8 mm y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas 
minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las 
siguientes características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción 
agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor μ≤70 (V1 SD=0,11) y reacción al 
fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana siguiendo 
las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y color a definir por 
la D.F.), con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene 
primer (6), compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, 
modificadores reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida 
descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro 
y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, 
rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
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sistema webertherm natura

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por 
daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, 
fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material 
o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.
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Acabado orgánico base silicato/ webertene premium M 

Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm natura 
acabado orgánico, con ETA 15/0085 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de 
acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro de las placas 
aislantes de corcho aglomerado 100% natural y sin aditivos, webertherm placa 
corcho (2), con código de designación según la norma ICB-EN 13170: L2 - W2 - T1 
- MU5-10 - TR50 - CS(10)90 - BS150, Euroclase E de reacción al fuego, 
conductividad térmica 0,040 W/m·K y densidad 110 kg/m³, en el espesor 
establecido por la dirección facultativa. Las placas deben ser colocadas en 
posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en 
relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero 
monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de 
aislamiento térmico, webertherm base (1), compuesto a base de cemento gris, 
cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta 
dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: 
adherencia sobre ladrillo cerámico ≥ 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm 
aislone y sobre placa EPS ≥ 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad ≤ 
0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), μ ≤ 10, resistencia a flexión ≥ 2 MPa, resistencia a 
compresión ≥ 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad 
térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará 
directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes 
centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien 
mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de 
aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm 
bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de 
adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente 
con espigas de fijación  webertherm espiga (3) (modelo a elegir por la dirección 
facultativa en función del tipo de soporte), colocadas a razón de 6 espigas/m² 
mínimo, incrementando el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a 
la succión del viento. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas 
aislantes con webertherm base (4), aplicado en un espesor de 2-3 mm por 
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 
webertherm malla 160 (5), con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², 
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones 
estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la 
mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador 
sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca 
la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador 
cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta para 
recibir el acabado.  Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado 
webertene premium M (7) (granulometría máx. 1,2 mm) compuesto de resinas en 
base silicato de potasio, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas 
y aditivos especiales y con las siguientes características técnicas: 
conductividad térmica 0,9 W/m·K, absorción agua por capilaridad W3, 
permeabilidad al vapor μ≤30 (V1 SD=0,05) y reacción al fuego Euroclase A2, 
aplicado a gota con pistola o fratasado con llana en un espesor máximo de 1,5 
mm, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica (textura y color a definir por 
la D.F.), con aplicación previa de la imprimación promotora de silicatización 
weberprim silicato (6), compuesta de silicato de potasio, modificadores 
reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida descontando el 50% de 
los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles 
de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u 
otros elementos recibidos en su superficie.
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NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por 
daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, 
fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material 
o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

© Saint-Gobain Weber 04/01/2021 (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)  |  www.es.weber
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1.1 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

 

 

 

El éxito en la instalación de cualquier SATE vendrá directamente condicionado por el estado del soporte y su preparación. Por esta razón, 
antes de iniciar la instalación, es imprescindible comprobar su estado y, en caso necesario, realizar los tratamientos oportunos descritos 
en la siguiente tabla:

ESTADO DEL SOPORTE ACTUACIÓN REQUERIDA

Restos de desencofrante en 
hormigones nuevos

Eliminación del desencofrante mediante productos indicados para ello.

Desconches o irregularidades 
significativas en hormigones

Utilización de morteros de reparación estructural (gama weberep) para el 
relleno de las oquedades. Y en caso necesario, pasivación de las armaduras 
que estén al descubierto previa retirada del óxido.

Grietas o fisuras mayores a 0,5 
mm

Reparación de las fisuras mediante la técnica más adecuada, dependiendo 
de cada caso y según haya determinado el técnico de la obra.

Restos de polvo y suciedad Limpieza del soporte con agua limpia a presión.

Proliferaciones de 
microorganismos (hongos o 
moho) en revestimientos antiguos

Limpieza mediante agente desinfectante weberneto clean y lavado a las 24 
horas con agua limpia a presión.

Defectos de plomada y 
planimetría mayores a 1 cm bajo 
un regle de 2 metros

Salvar el desplome y falta de planimetría mediante la realización de un 
enfoscado previo a la instalación del sistema (p.e. webercal basic) respetando 
un fraguado mínimo de 7 días antes de la instalación del sistema.

Cuando el desplome de la fachada sea mayor, realizar el enfoscado previo 
con webertherm aislone. Con este producto se regularizan desplomes de 
fachada hasta 4 cm en una sola mano, pudiendo llegar a 6 cm en zonas 
puntuales de la fachada. 
En estos casos, valorar el uso del sistema webertherm mineral basado en 
webertherm aislone, con Certificación Europea ETA 18/0165.

Revestimientos viejos poco 
resistentes

Valorar el uso de la imprimación weberprim TP05 para aportar al soporte las 
resistencias mecánicas apropiadas.

Valorar la retirada por completo de este revestimiento hasta llegar al 
cerramiento si no se consiguen dichas resistencias.

Soportes muy nuevos Espera del tiempo de curado necesario desde el final de su ejecución para 
que reúna las condiciones de estabilidad adecuadas (por ejemplo; 1 mes en 
el caso de soportes de material cerámico y 2 meses en el caso de bloques 
de hormigón o arcilla aligerados).

Soportes lisos o poco 
absorbentes

Imprimación previa mediante promotor de adherencia weberprim FX15.

Zócalos con humedad por 
ascensión capilar

Eliminar totalmente el revestimiento antiguo hasta, como mínimo, 50 cm 
por encima de la mancha producida por la humedad y las sales, y revestir 
la zona con un mortero altamente transpirable especialmente formulado 
para el tratamiento de este tipo de humedades (webercal hydromur).
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Tabla 1
Tratamientos a realizar en el soporte según su estado



sistemas webertherm

re
ve

st
im

ie
n

to

p
re

p
ar

ac
ió

n

ar
ra

nq
ue

ai
sl

am
ie

n
to

fij
ac
ió
n

re
fu

er
zo

pág. 3G
u

ía
 d

e 
a

p
lic

a
ci

ó
n

1.2 IMPERMEABILIZACIÓN DEL ZÓCALO

 

 

 

Con el mortero impermeabilizante aún en fresco, 
colocar la banda elástica weberdry imperbanda sobre 
el encuentro entre los dos planos, adaptándola al 
ángulo que éstos conforman.

Aplicar weberdry imperflex o weberdry imperflex 2C 
con brocha o llana de acero inoxidable, cubriendo en 
forma de “L” el encuentro el plano horizontal y vertical 
del zócalo, hasta la altura prevista para la colocación 
del perfil de arranque.

Aplicar una segunda capa de mortero 
impermeabilizante cementoso flexible sobre los 
laterales de la banda elástica formados por malla de 
polipropileno, cubriéndolos totalmente y dejando la 
parte central de la banda sin cubrir y suelta para que 
pueda absorber correctamente los movimientos.
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El zócalo es una zona muy susceptible a filtraciones de agua debido a que cuando llueve, ésta puede acumularse en el plano horizontal 
y filtrarse hacia el interior del edificio, si éste no está bien impermeabilizado y protegido. Por ello, antes de empezar la instalación del 
SATE, se deberá impermeabilizar el zócalo hasta la altura en la que se situará el perfil de arranque:
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2.1  CÓMO ARRANCAR UN SATE

De entre las muchas y diversas formas de arrancar un SATE, se deberá elegir la más adecuada en función de algunos aspectos 
importantes a tener en cuenta:

ARRANQUES DESDE PLANTA BAJA

En planta baja existe una mayor exposición del SATE por encontrarse situado, 
a nivel de la calle y formar parte del espacio público. Todo ello implica, 
habitualmente, el encuentro con un plano horizontal, paso de gente o animales, 
salpicaduras de agua cuando llueve o paso de mayor cantidad de agua cuando 
llueve intensamente, etc.). El CTE define como “zona de salpicaduras”, los primeros 
30 cm del muro por encima de nivel de suelo.

ARRANQUES DESDE OTRAS PLANTAS

En plantas superiores a las plantas bajas, el SATE se 
encontrará más protegido por encontrarse menos 
accesible y menos expuesto.

OBRA NUEVA

El CTE exige, en obra nueva, frenar 
posibles humedades provenientes 
del subsuelo por ascensión capilar 
mediante la colocación de una barrera 
impermeable situada a una altura 
mínima de 15 cm en todo el espesor 
del muro (Apartado 2.3.3.2 DBHS1). Esto 
significa que no es recomendable el 
anclaje de cualquier elemento metálico 
(perfil de arranque o espigas) por 
debajo de los 15 cm., para que éstos 
no entren en contacto con la zona 
húmeda del muro.

Por otro lado, para cumplir con la 
exigencia, en términos de eficiencia 
energética, no conviene dejar el zócalo 
sin aislar ya que esto supondría una 
pérdida considerable de energía debido 
al puente térmico que se generaría en 
ese punto y una mayor dificultad en el 
cumplimiento de la norma.

REHABILITACIÓN

En rehabilitación, se reduce la 
posibilidad de realizar un aislamiento 
enterrado. Nos encontramos con 
edificaciones donde el nivel freático 
es próximo a la zona de zócalo y la 
existencia de humedades en este 
punto requiere de un tratamiento 
previo a la instalación de un SATE. 
(ver apartado 1. Preparación)

ARRANQUE SIN 
ENTERRAR

- Perfil de arranque h≥15 cm

- impermeabilización 
hasta la altura del perfil de 
arranque (apartado 1.2)

- primera hilera XPS 
(aconsejable revestirlo con 
zócalo cerámico)

CON HUMEDADES 
REMONTE CAPILAR

- Perfil de arranque 
h≥tratamiento weberenova 
sanymur

- Aconsejable instalar el 
SATE 50 cm por encima de 
la mancha de humedad

ARRANQUE 
EN BALCONES, 
TERRAZAS, …

- Impermeabilización hasta 
h≥15 cm (apartado 1.2)

- No requiere uso de 
perfil de arranque 
(excepto cuando no exista 
horizontalidad, que se 
realizaría como en caso de 
ARRANQUE SIN ENTERRAR 
en PB)

- Aconsejable el uso de 
primera hilera XPS para 
mayor resistencia en zona 
accesible.

ARRANQUE VOLADO

- Altura perfil de arranque 
variable en cada proyecto 
(planta +1).

- No requiere 
impermeabilización

- No requiere primera hilera 
de XPS

ARRANQUE 
ENTERRADO

- Perfil de arranque h≥15 cm

- impermeabilización 
hasta la altura del perfil de 
arranque (apartado 1.2)

- XPS enterrado 
(aconsejable revestirlo con 
zócalo cerámico)

(*) Consultar más detalles y otros tipos de arranques con dpto. técnico.
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2.2  COLOCACIÓN DEL PERFIL DE ARRANQUE

 

 

 

Fijar el perfil, webertherm perfil arranque, con tornillos 
de zinc y tacos adecuados al soporte, separados 
entre ellos 30 cm. 

En los encuentros y vértices, colocar el primer tornillo 
a una distancia  no superior a 15 cm.

Con la ayuda de un nivel y soportes de regla, marcar 
la posición del perfil de arranque. 

Dejar una separación de 2-3 mm entre perfil y perfil 
para permitir la dilatación.
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El perfil de arranque cumple con la función de punto de apoyo y de partida para garantizar la horizontalidad de las placas aislantes y 
alineación de unas con otras, así como de embellecedor en caso de sistemas que parten de plantas superiores. Su lugar de colocación 
dependerá de cada proyecto, pero en ningún caso deberá colocarse sobre una impermeabilización existente para no perforarla, ni por 
debajo de la barrera impermeable (mínimo 15 cm según CTE) contra las humedades de ascensión capilar, para que sus fijaciones no 
entren en contacto con la zona húmeda del muro.

Por otro lado y si es necesario, colocar otros perfiles 
de remate del sistema como pueden ser webertherm 
perfil coronación y webertherm perfil lateral.
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3.1  MONTAJE DE LAS PLACAS AISLANTES

 

 

 

Cuando el soporte sea suficientemente plano 
(hormigón, enfoscado, placa Glasroc X, placa de 
madera…), aplicar el mortero sobre el reverso de la 
placa y repartirlo por toda la superficie con una llana 
dentada de 8-10 mm, realizando un peinando en el 
sentido longitudinal de la misma e inclinando la llana 
45o respecto la cara de la placa.
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Sobre soportes de ladrillo, con pequeñas 
irregularidades o diferencias de planimetría pequeñas 
(menores de 1 cm en 2 m.), aplicar el mortero de 
adhesión sobre el reverso de la placa formando un 
cordón perimetral de unos 5 cm de ancho y 3 cm de 
alto, y tres pegotes centrales, asegurando siempre 
una adhesión mínima del 40% de la superficie de la 
placa.

 

Inmediatamente después de la aplicación del 
adhesivo, colocar la placa en su posición final, 
presionando contra el soporte y realizando golpes 
secos con una llana de acero inoxidable en plano, 
para que el mortero de adhesión se extienda.

Colocar las placas de abajo hacia arriba y en posición 
horizontal, empezando por la primera hilera que 
apoya sobre el perfil de arranque y siguiendo por las 
filas sucesivas, apoyando cada hilera sobre la anterior.

Realizar la disposición de las placas a rompe-juntas 
respecto a sus hileras adyacentes evitando la 
continuidad de las juntas.

En las esquinas, romper con la continuidad de las 
juntas, mediante el trabado alternado de las placas.
(Detalle 3.a)

En los vértices de los huecos de fachada (como 
ventanas, puertas, etc.), colocar las placas aislantes 
en forma de “L” de forma que queden envueltos por 
la misma, evitando el alineamiento de los bordes del 
hueco con los de la placa, tanto en horizontal como 
en vertical.  La disposición de las placas de este modo, 
contribuirá a disminuir el riesgo de aparición de 
fisuras a 45o en estos puntos. (Detalle 3.b)

Del mismo modo, aplicar el mortero de adhesión 
sobre el soporte y realizar el peinado en horizontal 
con una llana dentada de 8-10 mm.

Detalle 3.a
Instalación de las placas de aislamiento 
en las aristas del edificio.

Detalle 3.b
Instalación de las placas de aislamiento 
en los cantos de esquina de un hueco.

Forzar a que las juntas entre paneles sea mínima. Si por 
cualquier motivo ha quedado alguna separación entre 
ellas, es muy importante rellenarla con la espuma de 
poliuretano weber foam PU32.

Una vez finalizada la colocación de las placas, revestir 
éstas lo antes posible para evitar su deterioro debido a 
condiciones atmosféricas adversas (fuerte insolación, 
lluvia, etc.).
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La fijación mecánica de las placas aislantes se realizará mediante la utilización de anclajes mecánicos expansivos o atornillados de la 
gama webertherm espiga. Las espigas se colocarán después del endurecimiento del mortero de adhesión.

4.1  FIJACIÓN MECÁNICA DE LAS PLACAS AISLANTES
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La colocación de espigas podrá realizarse de dos maneras:

• Instalación en superficie: las espigas se colocan en la superfície de las placas. Es muy importante 
que las espigas queden bien enrasadas para evitar posible defectos en la capa de regularización. 
Apto tanto para espigas de expansión de golpeo como para espigas atornilladas. (Detalle 4.1.a)

• Instalación avellanada: este método es el más eficaz a nivel térmico ya que la espiga queda 
protegida con una tapa de material aislante (EPS, EPS grafito, lana mineral,...) eliminando el 
puente térmico que puedan generar las espigas. Además, al quedar las espigas cubiertas por 
el tapón, la aplicación de la capa de regularización es más sencilla. Apto sólo para webertherm 
espiga SRD 5. (Detalle 4.1.b)

Realizar el taladro en el soporte con broca de 
diámetro de 8 mm sin percutor, para no deteriorarlo 
internamente.

Colocar la espiga en el orificio y, en función del tipo 
de espiga elegido, realizar el atornillado o golpeo de 
la misma.

En caso de utilizar espigas de golpeo en sistemas 
con paneles aislantes de lana de fibra de vidrio 
(webertherm placa clima 34), complementar la espiga 
con webertherm arandela 140 para repartir la presión 
en un radio mayor y evitar el excesivo hundimiento de 
las placas, así como para facilitar su instalación. Ésta 
no será obligatoria en caso de espigas atornilladas 
o en caso de otros paneles aislantes webertherm  
(webertherm placa EPS, webertherm placa XPS, 
webertherm placa TF Profi, webertherm placa corcho,...)

Detalle 4.1.a
Instalación en superficie

En caso de colocar las espigas mediante el método 
de avellanado, utilizar la herramienta webertherm 
herramienta SRD para vaciar la placa. Posteriormente, 
cuando la espiga  se encuentre fijada en la posición 
adecuada, cubrir el cabezal de la misma con 
webertherm tapa STR.

Detalle 4.1.b
Instalaciónn avellanda
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Cantidad mínima de espigas en función del material 
aislante:

Esquema de colocación de espigas en las aristas del edificio:

Teniendo en cuenta que en las esquinas y los bordes de los edificios se forman cargas de viento mayores, la cantidad mínima de espiga 
deberá determinarse mediante el cálculo estático de cargas de la acción del viento en función de la ubicación y geometría del edificio 
(DB SE-AE apartado 3.3) 
En el caso de no existir un cálculo estático que justifique el número de espigas por m2, se recomienda utilizar los datos recogidos en la 
tabla 2 de la guía IDAE:

-85 85 a 115 115 a 135

-10 m

10 a 25 m

25 a 50 m

-10 m

10 a 25 m

25 a 50 m

6 6 6

8 10 12

10 12 12

-10 m

10 a 25 m

25 a 50 m

6 6 6

8 8 10

10 12 12

6 6 6

6 8 10

8 10 12

valor básico de 

la velocidad del viento
( h ) 

altura del

edificio

A

Entorno del edificio:
A   Libre de construcción
B   Protegido
C   Con número elevado de construcciones

 

 

B

C

Esquema de colocación de las espigas por unidad de superficie.
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6 espigas/m2

5,5 espigas/m2

placa EPS
placa EPS Grafito
placa XPS
placa PF

placa clima 34
placa DUO
placa MD

nº espigas
m2

distribución espigas nº espigas
m2

distribución espigas

6

10

14

8

12

16

hasta 10 m de 10 a 25 m de 25 a 50 m

(*) Para edificios de más de 50 m de altura consultar con dep. técnico. 

Tabla 2 - Guía IDAE

4.2  DISTRIBUCIÓN DE LAS FIJACIONES MECÁNICAS
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5.1  REFUERZO DE PUNTOS SINGULARES
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Antes de la realización del refuerzo general del sistema, se deberá realizar el tratamiento de aquellos puntos de la fachada donde existe 
riesgo de aparición de patologías que puedan afectar al revestimiento, alterando su integridad y/o estética.

 

Las jambas requieren de un refuerzo en las aristas 
frente a posibles impactos y de una terminación recta 
y estética (webertherm perfil esquinero), 

Los SATE acabados con revestimientos continuos (orgánico, 
mineral capa fina y mineral capa gruesa) son, principalmente, los 
que requieren de la instalación de mayor parte de elementos para 
el tratamiento de estos puntos. Sin embargo, en los sistemas con 
revestimientos discontinuos de aplacado cerámico (ceramic optima 
y ceramic plus) no será necesaria la instalación de algunos de los 
elementos, debido a la naturaleza de sus materiales. Ver en tabla 
5 los elementos necesarios para el tratamiento de estos puntos 
singulares en función del acabado.

5.1.1 Tratamiento en ventanas y puertas (u otros huecos de fachada):

En los vértices de los huecos, existe riesgo de aparición 
de fisuras a 45o en el revestimiento, que pueden 
minimizarse con el uso de una malla de fibra de vidrio 
dispuesta en la misma dirección que la tensión que 
las provoca. Colocar tiras de malla de fibra de vidrio 
de tamaño mínimo de 20x40 cm o webertherm malla 
vértices.

El alféizar requiere de un elemento de encuentro 
estanco y flexible entre el sistema y el propio alféizar 
(webertherm perfil alféizar).

El dintel requiere del tratamiento de la arista mediante 
un elemento que permita la evacuación correcta del 
agua de lluvia y evitar así problemas de humedades 
que puedan derivar en una rápida degradación del 
revestimiento (webertherm perfil goterón)

así como un elemento de encuentro del sistema con 
los marcos de ventana que permita una unión limpia y 
flexible (webertherm perfil remate ventana).

webertherm perfil esquinero

webertherm perfil remate ventana

webertherm perfil goterón CF

webertherm perfil goterón CG

webertherm perfil alféizar

webertherm perfil junta dilatación

webertherm malla vértices

Aplacado 
cerámico

Mineral
capa fina

Orgánico

Tabla 5 - elementos de refuerzo en función del acabado
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Para la colocación de estos elementos:

Las juntas de dilatación estructurales del edificio 
deben ser respetadas manteniendo la ruptura de 
la continuidad en el sistema SATE a instalar. Éstas 
requieren de algún elemento que permita una unión 
muy flexible, cuidada y estética (webertherm perfil 
junta dilatación).

5.1.2 Otros puntos a tratar:

Las aristas o esquinas del edificio requieren de 
un refuerzo frente a posibles impactos y de una 
terminación recta y estética (webertherm perfil 
esquinero).
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Manchar la zona a tratar con mortero de adhesión 
y regularización (webertherm base, webertherm base 
plus o webertherm flex B), previamente amasado 
siguiendo las indicaciones descritas en su hoja 
técnica o envase.

Colocar la parte de malla del elemento sobre el 
mortero, presionar con el paso de una llana de acero 
hasta que la malla quede totalmente anclada al 
mortero y dejar secar mínimo 24 horas(1) antes de la 
aplicación del refuerzo general del sistema (apartado 
5.2).

(1) Tiempo recomendado a 
23 oC de temperatura y 50% 
de humedad relativa. Puede 
variar en caso de condiciones 
ambientales diferentes.
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5.2  REFUERZO GENERAL DEL SISTEMA

 

La capa de refuerzo del sistema, además de incluir la malla de refuerzo y dotar al revestimiento de una mayor resistencia frente a 
la aparición de fisuras, en los acabados de capa fina, también hace la función de regularizador ya que proporciona una superficie 
homogénea y plana que permitirá que la posterior aplicación del revestimiento sea sencilla y satisfactoria a nivel de aspecto.

La composición de la capa de refuerzo irá en función del acabado del sistema:
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Aplicar una primera mano de espesor 2-3 mm 
del mortero de regularización (webertherm base, 
webertherm base plus o webertherm flex B)  sobre la 
capa de aislamiento . Extender el mortero por toda 
la superficie, con una llana de acero inoxidable y 
realizar un peinado con una llana dentada de 6-8 
mm inclinándola a 45o para controlar que la carga 
de material y el espesor sean los adecuados y 
homogéneos en toda la superficie.

Colocar la malla de fibra de vidrio sobre los surcos 
generados por el peinado de esta primera capa de 
mortero dispuesta en posición vertical y solapando un 
tramo con el otro un mínimo de 10 cm. 

Una vez seca esta primera mano con malla, aplicar la 
segunda capa (2-3 mm) de mortero de regularización.
Cuando ésta empiece a endurecer, fratasar y dejar la 
superficie lista para ser revestida.

En caso de SATE acabado ceramic plus, peinar esta 
segunda mano de mortero con una llana de peine, 
del mismo modo que en la primera mano, para recibir 
la segunda malla de refuerzo, repitiendo los pasos 
anteriores. 

Antes de aplicar la última mano de mortero, cuando 
la aplicación haya secado, colocar webertherm espiga 
STR U 2G (1 espiga/m2).  Aplicar la última capa de 
mortero de regularización asegurando en este caso 
un espesor total de 8-9 mm.

Acabados mineral capa fina y 
orgánico

1. Mortero de regularización
2. Malla de refuerzo (webertherm malla 160)
3. Mortero de regularización

Acabado ceramic plus

1. Mortero de regularización
2. Malla de refuerzo (webertherm malla 160)
3. Mortero de regularización
4. Malla de refuerzo (webertherm malla 160) 

+ espiga de fijación (webertherm espiga 
STR U 2G)

5. Mortero de regularización

Acabado ceramic optima

1. Mortero de regularización
2. Malla de refuerzo (webertherm malla 320)
3. Mortero de regularización

Pasar una llana de acero inoxidable de “ala ancha” con 
el objetivo de alisar el peinado y conseguir un espesor 
homogéneo del mortero (2-3 mm). No presionar en 
exceso con la llana metálica, ya que se desplazaría la 
malla hace el interior de la capa del mortero. Es muy 
importante que la webertherm malla se quede en la 
superficie de esta primera capa.
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Aplicar la imprimación seleccionada 
en función del acabado y mortero de 
regularización (ver tabla), cubriendo la 
superficie en su totalidad. 

6.1  ACABADOS
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Pasadas 24 horas aproximadamente, y 
cuando la imprimación esté totalmente 
seca, aplicar el revestimiento seleccionada 
de la gama webertene. Estos productos 
vienen listo al uso y se pueden aplicar a 
llana o pistola, en función del acabado final 
deseado.

Acabado  orgánico: webertene Acabado  mineral: webercal estuco Acabado  cerámico

Aplicar una primera capa de webercal 
estuco cubriendo toda la superficie.

Colocar una malla de refuerzo de fibra de 
vidrio, webertherm malla 65, solapándola 2 
cm en los encuentros entre malla y malla.

Cubrir la malla en su totalidad aplicando 
el número de capas sucesivas necesarias 
hasta su total cubrición.

Aplicar el mortero cola webercol flex2 
multirapid o webercol flex3 superapid (según 
formato de la pieza) mediante la técnica de 
doble encolado, con una llana dentada.

Colocar la pieza y apretar bien contra el 
soporte para repartir, homogéneamente, el 
mortero cola y aplastar los surcos de la llana 
dentada, asegurando el contacto en toda la 
superficie (mínimo 90%).

En caso de webercal estuco: una vez el 
revestimiento haya secado, aplicar el 
hidrofugante superficial weberneto S400  
sobre toda la superficie, preferiblemente 
mediante pulverizador.

Pasados mínimo 3 días desde la adhesión 
de las piezas, realizar el rejuntado con 
webercolor premium, presionando la masa 
sobre las juntas con una llana de caucho y 
en paños pequeños. Eliminar el exceso de 
material con la misma llana.

webertene classic XL

webertene classic L

webertene advance M

webertene advance S

webertene advance XS

webertene premium M

webertherm 
flex B

webertherm 
base plus

webertherm 
base

La imprimación se deberá aplicar o no, en 
función del revestimiento de acabado y el 
mortero de regularización elegido.

Dimensiones de las juntas:

Juntas de colocación entre piezas > 5 mm

Juntas de dilatación entre piezas: > 8 mm

• Por debajo de cada forjado
• Separación de 3-4 m lineales
• Área regular máx.: 16 m2
• Rellenar con weber flex P100 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA

Se deberán respetar las juntas de dilatación existentes en el edificio, mediante los procedimientos de ejecución adecuados.

No aplicar el sistema en fachadas con una inclinación inferior a 45%.

No aplicar los morteros con una temperatura ambiente inferior a 5oC y superiores a 30oC.

No iniciar la aplicación del sistema sobre soportes en los que no haya transcurrido el tiempo de curado necesario desde el 
final de su ejecución, 1 mes en el caso de soportes de material cerámico y 2 meses en el caso de bloques de hormigón o arcilla 
aligerada, para optimizar el sistema.

Durante la instalación del sistema, es recomendable proteger la fachada de la radiación directa del sol mediante la utilización 
de lonas de protección colocadas en los andamios.

Los materiales no deberán ser aplicados en caso de viento intenso, o bien previsión de lluvia o nieve durante el periodo de 
secado de los morteros.

Es indispensable la utilización de materiales y componentes compatibles recomendados y suministrados por Weber para 
garantizar la optimización del sistema.

Los trabajos deberán ser ejecutados por el personal cualificado, con el asesoramiento y supervisión adecuados.

!



At. Client
t 902 36 22 61
f 902 36 22 64



  

  
  
  

RADBAR400  
Lámina anti-radón para uso arquitectónico  

  
  

 

 
 
Lámina anti-radón fabricadas de polietileno de alta calidad (LDPE) con alta resistencia a la rotura, 
RADBAR400 es idóneo para la instalación sobre superficies grandes como naves industriales, por 
su ancho de 4m, y sello de juntas sencilla. Según el DB HS6 del CTE, la RADBAR400 está adecuado 
para edificios con altura libre mínimo (planta baja) de 5,5 metros La membrana se puede unir 
mediante pistola de aire caliente o con cintas. Las uniones entre secciones adyacentes deben 
superponerse en 150 mm e incluir una cinta de doble cara entre las láminas y una cinta 
superpuesta para el solape.  

  
  

  Especificaciones:  

Dimensiones de rollo: 4m x 20m (80m2) 

Espesor: 0,4mm 

Permeabilidad al radón: 6 x 10-12 m2/s 

Peso: 368 g/m2 

Resistencia a la rotura: > 118 N 

Color Rojo (disponible también en verde) 

 

  

Radiansa Consulting S.L.  
C/ Salt 19 (P.I. Mas Xirgu) 17005 Girona - tel/fax (+34) 972 29 80 29 

www.radiansa.com - info@radiansa.com - CIF: B55008056 
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Technical 
Floors
Pavimento industrial 
y sanitario

Nuestro nuevo catálogo Technical 
Floors es una herramienta que ayuda 
a determinar qué opción es la más 
adecuada para pavimentar y revestir 
espacios industriales, centros con usos 
sanitarios y cocinas industriales. Nuestra 
propuesta se basa en dos grandes 
productos:

Indugres, nuestra solución de pavimento 
y revestimiento industrial y sanitario.

Biostop, nuestra revolucionaria solución 
de pavimento y revestimiento industrial 
bactericida, especialmente indicado 
para espacios con usos sanitarios, 
farmacéuticos y zonas donde se 
manipulan alimentos.

Cómo nuestras soluciones 
mejoran las condiciones de 
los espacios industriales, los 
centros con usos sanitarios y 
las cocinas industriales 

Estos son los beneficios más directos que 
se obtienen trabajando con Indugres       
y Biostop:

- Aumento del nivel de seguridad de las 
instalaciones.

- Máxima resistencia frente al desgaste,  
la abrasión y los impactos.

- Mejora de la higiene sin incrementar 
el esfuerzo, especialmente con el nuevo 
producto bactericida exclusivo Biostop.

- Superficies más homogéneas                    
y accesibles.

- Distintos grosores de pavimento para 
optimizar cada espacio.

- Un sistema de colocación más ágil          
y eficaz.

El plus Rosa Gres: nuestro 
servicio especializado

En Rosa Gres hemos trabajado para 
proyectos industriales muy diversos, esto 
sumado a la innovación y desarrollo de 
producto que realizamos, nos permite 
ofrecer un asesoramiento técnico muy 
especializado. Consulta con nosotros y te 
ayudaremos a encontrar la mejor opción 
de pavimento y revestimiento para tu 
proyecto industrial.

Technical 
Floors
Industrial 
and sanitary paving

Our new catalogue Technical Floors is a 
tool to help determine which is the most 
appropriate option for paving and coating 
industrial spaces, sanitary centers 
and industrial kitchens. We based our 
proposal on two great products:

Indugres, our solution for industrial and 
sanitary paving and coating.

Biostop, our revolutionary solution for 
antibacterial industrial paving and 
coating, especially recommended for 
spaces with sanitary and pharmaceutical 
purposes and areas in which food is 
handled.

How our solutions improve 
the conditions of industrial 
spaces, centers with sanitary 
purposes and industrial 
kitchens.

These are the most direct benefits 
obtained by working with Indugres         
and Biostop:

- Higher safety within the premises.

- Maximum resistance to wear.

- Improvement in hygiene with no extra 
effort, especially with the new and 
exclusive Biostop bactericide product.

- More homogeneous and accessible 
surfaces.

- Different paving thicknesses to optimize 
each space.  

- A swift and efficient placing system.

The Rosa Gres plus: our 
specialized service

At Rosa Gres we have worked for a 
wide variety of industrial projects. By 
adding this to our product innovation 
and development, we can offer highly 
specialized technical counseling. 
Consult us and we will help you find the 
best paving and coating option for your 
industrial project. 

Technical 
Floors
Revêtement de sol industriel 
et sanitaire

Notre nouveau catalogue Technical 
Floors (revêtements techniques), est un 
outil qui vous aidera à choisir l’option la 
plus adapté au revêtement d’espaces 
industriels, de centres destinés à une 
utilisation sanitaire et de cuisines 
industrielles. Notre offre est basée sur 
deux produits de choix:

Indugres, notre solution de revêtement 
industriel et sanitaire.

Biostop, notre solution de revêtement 
industriel antibactérien révolutionnaire, 
spécialement conçu pour les espaces 
destinés à une utilization sanitaire, 
pharmaceutique et les zones de 
manipulation alimentaire.

Comment nos solutions 
améliorent-elles les 
conditions des espaces 
industriels, des centres 
destinés à une utilisation 
sanitaire et des cuisines 
industrielles? 

Voici les bénéfices les plus notables 
obtenus en travaillant avec Indugres       
et Biostop:

- Augmentation du niveau de sécurité    
des installations.

-  Résistance maximale à l’usure,                 
à l’abrasion et aux impacts.

- Meilleure hygiène sans effort 
supplémentaire, notamment grâce au 
nouveau produit exclusif antibactérien 
Biostop.

- Surfaces plus homogènes et accessibles.

- Différentes épaisseurs de revêtement 
afin d’optimiser chaque espace.

- Un système de pose plus efficace           
et pratique.

Le « plus » Rosa Gres: notre 
service spécialisé

Rosa Gres a travaillé sur de nombreux 
projets industriels ce qui, conjugué à 
l’innovation et au développement des 
produits que nous concevons, nous 
permet d’offrir une assistance technique 
hautement spécialisée. N’hésitez pas 
à nous contacter, nous vous aiderons 
à déterminer la meilleure option de 
revêtement pour votre projet industriel.

Biostop
La cerámica que elimina las bacterias
Ceramic tile that eliminates bacteria 

La céramique qui élimine les bactéries

NEW!

Cover: Fábrica Cacaolat, Santa Coloma de Gramanet, Spain
Restaurant Viena, Barcelona, Spain
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Soluciones indugres gran industria indugres large-industry solutions
Solutions indugres grande industrie

Vinos  Wines Vins

Licores Spirits Liqueurs

Cárnicas

Avicultura

Pescados

Frutas 
y verduras

Conserveras

Pastas

Bebidas

Dulces y Turrón

Aceites y 
Margarinas

Leche y 
derivados

Quesos

Milk and milk 
products

Cheeses

Laits et dérivés

Fromages

Meat

Poultry

Fish

Fruit and 
vegetables

Canning 

industry

Pasta

Drinks and 
Sweets

Oils and 
margarines

Viandes

Aviculture

Poissons

Fruits et 
légumes

Conserves

Pâtes

Boissons

Pâtisseries

Huiles et 
margarines

Paredes que 
requieren
alta resistencia, 
higiene y
facilidad de 
mantenimiento

Almacenes
Zonas de 
carga y
descarga
Logística
Distribución
alimentaria

Warehouses
Loading and 
unloading 
areas
Logistics
Food 
distribution

Entrepôts
Zone de 
chargement et 
déchargement
Logistique
Distribution 
alimentaire

Walls that 
require high-
level resistance, 
hygiene 
and easy 
maintenance

Parois 
exigeant 
haute 
résistance, 
hygiène 
et facilité 
d’entretien

Química

Petroquímica

Farmacéutica

Laboratorios

Chemicals

Petrochemicals

Pharmaceuticals

Laboratories

Chimie

Pétrochimie

Pharmacie

Laboratoires

Bodegas
Wineries

Caves à vin

Industria láctea
Dairy industry

Industrie Laitière

Industria alimentaria
Food industry

Industrie alimentaire

Industria química y 
farmacéutica
Chemical industry  
Industrie chimique

Zona de carga
Loading areas 

Zone de chargement

Revestimiento industrial
Industrial surfaces

Revêtement industriel

Mercados

Supermercados

Mostradores

...

Panaderías

Heladerías

Fruterías

Pescaderías

Carnicerías

Queserías

...

Bakeries

Ice cream 
parlours

Fruit shops

Fish shops

Butcher’s 
shops

Cheese 
shops

...

Boulangeries

Glaciers

Marchands 
de fruits

Poissonneries

Boucheries

Fromageries

...

Markets

Supermarkets

Counters

...

Marchés

Supermarchés

Présentoirs

...

Cocinas colectivas 
y restauración
Restaurants, Hotels and Community kitchens

Restaurants, Hôtels et Cuisines collectives

Obradores de la pequeña 
industria alimentaria
Food preparation areas

Plans de travail petite industrie alimentaire

Punto de venta 
de alimentación
Food preparation areas

Point de vente alimentation

Hoteles  

Restaurantes 

Hospitales 

Geriátricos

Colegios 

Cátering

…

Hotels

Restaurants

Hospitals

Assistant
living homes

Schools

Catering 
services

…

Hôtels

Restaurants

Hôpitaux

Gériatrie

Écoles

Traiteurs

...

Cocina 
industrial

Pequeña 
industria 
alimentaria

...

Zona lavado de 
coches

Ferreterías

Comercios y 
almacenes con 
alto riesgo de 
impactos
...

Vehicle wash 
areas

Ironmonger

Shops and 
warehouses 
with a high-level 
risk of shocks
...

Espace de 
lavage des 
véhicules

Quincailleries

Commerces 
et entrepôts 
comportant 
un risque 
important 
d’impact 
...

Industrial
kitchens

Small-scale 
food industry

...

Cuisine
industrielle

Petite 
industrie 
alimentaire

...

Vestuarios, baños  
y duchas
Changing rooms, bathrooms and showers

Vestiaires, salles de bains et douches

Talleres de reparación 
de automóviles
Automobile repair garages

Ateliers de réparation de automóviles

Revestimiento
técnico
Technical  surfaces

Revêtement technique

Instalaciones 
deportiva

Colegios 

Baños 
públicos

Baños para
discapacitados 

…

Sports facilities

Schools

Public rest
rooms

Bathrooms for the 
disabled

...

Installations 
sportives

Écoles

Toilettes 
publiques

Toilettes pour 
personnes 
handicapees

…

indugres
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Por qué elegir indugres Why choose indugres
Pourquoi choisir indugres

NuLa aBSORCIóN SuPERFICIaL   ZERO SuRFaCE aBSORTION  aCuNE aBSORTION SuPERFICIELLE

Otros pavimentos cerámicos
La poca compactación de la masa 
permite la penetración de líquidos, 
como sucede en los productos no 
porcelánicos.

Other ceramic surfaces
The low-level pressing of the mix 
means that liquids can penetrate the 
material, which is what happens with 
non-porcelain products.

Autres revêtements céramiques
Le faible compactage de la masse 
favorise la pénétration des liquides, 
comme cela se produit pour les pro-
duits non porcelainés.

aLTa COmPaCTaCIóN 
y DENSIDaD

Indugres: nula absorción superficial
La extrema densidad de indugres, 
evita la penetración de líquidos en la 
superficie e impide que se manche.

Indugres: zero surface absorption
The extreme density of indugres 
prevents liquids from penetrating the 
surface and avoids stains.

Indugres: Aucune absorption superficielle
L’extrême densité d’indugres permet 
d’éviter la pénétration de liquides dans 
la surface et l’empêche de se tacher.

HIGH-LEVEL COmPaCTING
aND DENSITy 

COmPaCTaGE 
ET DENSITé éLEVéS 

El nuevo indugres se compacta a 
altísima presión, consiguiendo una 
resistencia a la flexión superior a 
45 N/mm2.

The new indugres is compacted 
at very high pressure to achieve a 
modulus of rupture of more than 
45 N/mm2.    

Le nouvel indugres est compacté à 
une pression très élevée, pour obtenir 
ainsi une résistance à la flexion 
supérieure à 45 N/mm2. 

Detalle de una pieza de indugres 
que muestra que es un producto 
todomasa. 

Détail d’une pièce d’indugres 
montrant qu’il s’agit d’un produit 
pleine masse.

View of a piece of indugres showing 
that it is a full body product.

Máxima resistencia 

a las manchas.

Maximum 

stain-resistance

Résistance maximum 
aux taches

Máxima facilidad  

de manenimiento

Maximum ease 

of maintenance

Extrême facilité 
d’entretien

No se deteriora 

con el tiempo.

Does not deteriorate 
with use

Ne se détériore pas 
dans le temps

Resiste el paso de 
cargas pesadas, 
impactos y abrasión

Résistant to heavy 
loads, impact and 
abrasion

Résiste au passage de 
charges lourdes, aux 
impacts et à l’abrasion

.

2 mm
2 mm

2 mm

10 mm
14 mm 18 mm

2 mm Junta mínima que evita 
el traqueteo

Minimum joint 

to avoid tilting

Joint minimum 

évitant le basculement

Rapidez de colocación

Fast fitting

Rapidité de pose

Ahorro de material 

de rejuntado epoxídico

Saving in epoxy 
grouting material

Économie de matériel 
de rejointoyage 
époxydique 

Seguridad ante todo

Safety first

La sécurité avant tout

COLOCaCIóN CON juNTa DE 2 mm.  FITTING WITH a 2 mm. jOINT  POSE aVEC jOINT DE 2 mm.

- Dimensiones precisas que permiten colocar el material con una junta 
mínima de 2 mm.  en todos los formatos. 
- Grosores de 14 y 18 mm. Las piezas se colocan tocándose por la base. 
- Colocación a dos manos sin necesidad de utilizar crucetas. Posibilidad 
de colocación por vibrado. 

- Exact sizes for fitting the material with a minimum joint of 2 mm. in all formats.
- Thicknesses of 14 and 18 mm.The pieces are fitted in contact with each 
other at the base. 
- Two-hand fitting without the need for cross-spacers. Optional fitting by 
vibration.

- Dimensions précises permettant de poser le matériel avec un joint minimum 
de 2 mm. dans tous les formats.
- Épaisseurs de 14 et 18 mm. Les pièces sont posées en se touchant par la 
base. 
- Pose à deux mains, sans besoin de croisillons. Possibilité de pose par la 
méthode de la vibration.

Déjese asesorar por nuestros técnicos
Ask our experts for advice
Laissez-vous guider par nos techniciens 

3 GRaDOS DE 
aNTIDESLIZamIENTO 

3 NON-SLIP 
OPTIONS  

 3  DEGRéS 
D’aNTI-GLISSEmENT

R10R9 R12

indugres
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Pavimento Floor tiles
Sols

9 10 12

Grosor
Width
Grosseur

Acabado R9
R9 Finish
Finition R9

Acabado R10
R10 Finish
Finition R10

Acabado R12
R12 Finish
Finition R12

Otros colores disponibles para proyectos especiales. Consultar departamento técnico.  Medidas expresadas en centímetros.
Other colours available for special projects. Please consult with our technical department. Measures expressed in centimetres.
Autres couleurs disponibles pour des projets spéciaux. Consulter le département technique. Mesures exprimées en centimètres.
 

Piezas especiales Trim pieces
Pièces speciaux

10 mm
Indubeige R9 Ref. 122G3
11,9 x 24,4 x 1

Indubeige R10 Ref. 122G3
11,9 x 24,4 x 1

Indubeige R12 Ref. 122G3
11,9 x 24,4 x 1

3 3

Indubeige R9 Ref. 244G3
24,4 x 24,4 x 1

Indubeige R10 Ref. 244G3
24,4 x 24,4 x 1

Indubeige R12 Ref. 244G3
24,4 x 24,4 x 1

Indu Tech R10 Ref. 244G3
24,4 x 24,4 x 1

Indu Tech R12 Ref. 244G3
24,4 x 24,4 x 1

Indu Grey R10 Ref. 244G3
24,4 x 24,4 x 1

Indu Grey R12 Ref. 244G3
24,4 x 24,4 x 1

14 mm
Indubeige R9 Ref. 122G5
11,9 x 24,4 x 1,4

Indubeige R10 Ref. 122G5
11,9 x 24,4 x 1,4

Indubeige R12 Ref. 122G5
11,9 x 24,4 x 1,4

Colores y acabados / Colours and finishes / Couleurs and finitions

R9 R10 R12 Indubeige R10 R12 Indutech R10 R12 Indugrey

Zócalo y Remate
Bullnose and End 
Plinthe and border pièce

R9

R10

R10 1 Ref. 140 2 Ref. 037 3 Ref. 038 4 Ref. 013
Romo L-244

Medias cañas
Semi-circular piece 
Demi-cannes

9 Ref. 114 10 Ref. 116

R10

R10

R10

R12

R12

R12

Peldaño plano
Flat step tile 
Pièce de marche plat

Canaletas
Channels 
Goulottes

Plato de ducha
Shower tray 
Receveur de douche

24,4

12

4

24,4

11,9

24,4

8 Ref. 138

24,4

4

11,9

5 Ref. 113
Romo

24,4

6 Ref. 137
Romo

24,4

Ref. 11511 Ref. 11712

Ref. RL2
Romo L-24,4

24,4
11,9

14
Ref. RL1
Romo L-11,913

Ref. 20617 Ref. 20718

Ref. 130 Ref. 131 Ref. 136

11,9
11,9

3

19 20 21

R9

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

7 Ref. 112

24,4

4

4

4

4

1

2

3

6

4

5 4
7

8 9

10

7

9

11

15

17

16

19

20

21

13

14

indugres indugres

18 mm
Indubeige R10 Ref. 122G6
11,9 x 24,4 x 1,8

2,3

Ref. 20415
24,4

24,4

Ref. 20516
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Revestimiento Wall tiles
Revêtement

Piezas base / Field tiles / Pièce base

Ref. 112

Piezas especiales / Trim pieces / Pièces speciaux
Colores  / Colors  / Couleurs

Blanco           Azul

Plomo            Caramel 

Acero      Marino

Ref. 138

Ref. 114 Ref. 116 Ref. 115 Ref. 117

Ref. 009
ROMO L-11,9

Blanco  Ref. 244G1
24,4 x 49,4 x 0,8

Blanco  Ref. 122G1
11,9 x 24,4 x 0,8

* Fabricación bajo proyecto / On request. Please ask / Fabrication sur demande spéciale. A consulter

Aquaworld, Concorezzo, Italy

Fábrica Cacaolat, Santa Coloma de Gramanet, Spain

24,4 4

4

24,4 4

Blanco
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Lima*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Acero
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Caramel
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Plomo
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Azul
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Marino
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Ultramar*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Prusia*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Habana*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Oliva*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Rojo*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Amarillo*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Violet*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

Esmeralda*
11,9 x 24,4 x 0,8 
24,4 x 49,4 x 0,8

4

4

24,4

11,9

Ref. 013
ROMO L-24,4

24,4

11,9

indugres

Ref. 112 Ref. 138

Colores disponibles / available Colours  / Couleurs disponibles
Colores esmaltados  / Glazed colors  / Couleurs émaillées

Restaurant Latinos, Romania
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Biostop Biostop

La protección contra microorganismos 
nocivos en espacios de uso público, 
es un tema clave para el bienestar y la 
salud de los ciudadanos. Biostop es la 
solución perfecta porque garantiza la 
autoprotección completa de toda la 
superficie.

The protection against harmful 
microorganisms in public areas is a key 
topic for the welfare and health of the 
citizens. Biostop is the perfect solution 
since it guarantees a complete self-
protection of the whole surface.

La protection contre les micro-
organismes nocifs dans les lieux publics 
est un point clé pour le bien-être et la 
santé des personnes. Biostop est la 
solution parfaite pour garantir l’auto-
protection totale de l’intégralité de la 
surface.

Las bacterias son microorganismos 
que se encuentran en el aire, agua, 
tierra y en el interior de los seres vivos. 
La solución Biostop de Rosa Gres es 
idónea en los entornos que precisan 
máximo nivel de higiene y seguridad. 

Biostop es garantía de tranquilidad.

Les bactéries sont des micro-organismes 
présents dans l’air, dans l’eau, dans 
la terre et dans les êtres vivants. La 
solution Biostop de Rosa Gres est 
idéale dans les milieux nécessitant 
un niveau maximal d’hygiène et de 
sécurité. Biostop, c’est la garantie de la 
tranquillité.

Bacteria are microorganisms that 
can be found in the air, water, ground 
and inside all living beings.  Rosa 
Gres Biostop solution is perfect for 
environments that need a high level 
of hygiene and safety.  Biostop is a 

guarantee of reliability.

Industria y servicios relacionados 
Food Industry and related services 

Industrie et services liés à l’alimentation

Restaurantes, Bares y Cafeterías 
Restaurants, Bars and Cafes

Restaurants, Bars et Cafétérias

Hospitales, Ambulatorios y Centros de Rehabilitación
Hospitals, Clinics and Rehabilitation Centers

Hôpitaux, Dispensaires et Centres de Réadaptation

Centros Deportivos y Acuáticos, Gimnasios, Spas
Sports and Water Sports Centres, Gyms and Spas
Centres Sportifs et Aquatiques, Gymnases, Spas

PROTECCIÓN
PERMANENTE

PERMANENT 
SELF-PROTECTION

AUTO-PROTECTION 
PERMANENTE

FUNCIONA 24H:
INTERIOR + EXTERIOR

IT WORKS 24/7:
INSIDE + OUTSIDE

ACTION 24 H/24:
INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR

ES GRES PORCELÁNICO
DE ALTA CALIDAD

IT IS TOP QUALITY 
CERAMIC TILE

GRÈS CÉRAME
HAUTE QUALITÉ

NO ES TÓXICO
PARA LA SALUD

IT IS NOT HARMFUL
TO HEALTH

INOFFENSIF
POUR LA SANTÉ

REDUCE 
LOS OLORES

IT REDUCES
SMELLS

RÉDUCTION
DES ODEURS

DESIFECCIÓN+ EFICACIA
+ SEGURIDAD

DESINFECTION+ EFECTIVENESS
+ SAFETY

DÉSINFECTION + EFFICACITÉ 
+ SÉCURITÉ

La cerámica que previene e inhibe 

el crecimiento de microorganismos 

patógenos; la única solución de 

autoprotección total: gres porcelánico 

+ junta de colocación = 100% 

autoprotección.

Ceramic tile that prevent and inhibit the 

growth of pathogenic micro-organisms; 

the only total self-protection solution: 

porcelain ceramic tile + sealing grout = 

100% self-protection.

La céramique qui prévient et inhibe 

la croissance des micro-organismes 

pathogènes; la solution exclusive  

d’auto-protection totale: grès cérame 

+ joint de pose = 100 % auto-protection.

¿Por qué Biostop es 
la única solución 
de autoprotección 
total para superficies 
cerámicas?

Why is Biostop the 
only ceramic total 
self-protection 
solution?

La grande innovation Biostop présente 

une action autoprotectrice complète 

et permanente pour l’intégralité de 

la surface céramique: revêtement + 

plinthe hygiénique + sol + joint de 

pose. Une nouveauté exclusive : le grès 

porcelainé de grande qualité Biostop 

de Rosa Gres  conserve intactes 

toutes ses propriétés et son action 

autoprotectrice en permanence, aussi 

bien en présence de lumière artificielle 

ou naturelle que dans l’obscurité totale.

Pourquoi Biostop 
est la seule solution 
d’auto-protection 
totale pour les surfaces 
céramiques?  

La gran innovación Biostop consiste 

en que su acción autoprotectora 

es completa y permanente para la 

totalidad de la superficie cerámica: 

revestimiento + zócalo higiénico + 

pavimento + junta de colocación. 

Con una novedad exclusiva: el 

gres porcelánico Biostop de alta 

calidad Rosa Gres mantiene intactas 

todas sus propiedades y su acción 

autoprotectora funciona 24 horas al 

día, tanto con luz artificial como con 

luz natural e incluso en completa 

oscuridad.

The highly innovative Biostop 

technology provides the only 

permanent, complete self-protection 

solution for the entire ceramic surface: 

walls tiles + hygienic cove base 

+ floor tiles + grout joint. With an 

exclusive novelty: the top quality Biostop 

porcelain ceramic tile Rosa Gres  keeps 

all its properties intact and its self-

protection action works 24 hours a day 

with artificial light, natural light and even 

in complete darkness.

La cerámica 
que elimina
las bacterias

Porcelain tiles 
that eliminates 
bacteria

La céramique 
qui élimine les 
bactéries

DóNDE COLOCaRLO     WHERE TO FIT IT      aPPLICaTION

POR qué ELEGIR BIOSTOP     WHy CHOOSE BIOSTOP    POuRquOI BIOSTOP

NEW!
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Mortero coloreado de base cementosa con 
propiedades protectoras: previene el crecimiento 
de microorganismos perjudiciales para la salud. 
Cumple la normativa ASTM E2149.

Coloured cement mortar with protective properties: 
prevents growth of harmful microorganisms. Meets 
the ASTM E 2149 Standard.

Mortier coloré à base de ciment aux propriétés 
protectrices pour empêcher le développement de 
microorganismes nocifs pour la santé. Conforme à 
la norme ASTM E2149.

Mortero coloreado epoxi con resistencia al ataque 
de los ácidos y propiedades protectoras: previene 
el crecimiento de microorganismos perjudiciales 
para la salud. Cumple las normativas ASTM E2149 y 
ISO 22196.

Coloured epoxy resin resistant to acid and with 
protective properties: prevents the growth of 
harmful microorganisms. Meets the ASTM E 2149 and 
ISO 22196 Standards.

Mortier coloré époxy résistant aux agressions acides 
et présentant des propriétés protectrices pour 
empêcher le développement de microorganismes 
nocifs pour la santé. Conforme aux normes ASTM 
E2149 et JIS ISO 22196.

Ref. Bio-Juntatec White 10 kg/u
Ref. Bio-Juntatec Grey 10 kg/u

Ref. Bio-Cerpoxi White 22,5 kg/u
Ref. Bio-Cerpoxi Grey 21 kg/u

Formato / Format (cm) 2 mm - 1/8 inch 6 mm - 3/8 inch

      11,9 x 24,4 x 1,4 0,56 kg/m2 - 1,83 oz/sq.ft 1,68 kg/m2 - 5,50 oz/sq.ft

      24,4 x 24,4 x 0,8 0,21 kg/m2 - 0,68 oz/sq.ft 0,63 kg/m2 - 2,06 oz/sq.ft

      24,4 x 24,4 x 1 0,26 kg/m2 - 0,85 oz/sq.ft 0,79 kg/m2 - 2,58 oz/sq.ft

      24,4 x 49,4 x 0,8 0,16 kg/m2 - 0,52 oz/sq.ft 0,47 kg/m2 - 1,54 oz/sq.ft

 CONSUMO      
APROXIMADO

CONSOMMAtION 
APPROXIMAtIve

 QUANtItà D’USO 
APPROSSIMAtIvA

 BIO-JUNtAteC 

BIO-CeRPOXI 

(kg/m2 - oz/sq.ft)

Bio-White 
24,4 x 49,4 x 0,8
91/2” x 191/2” 

Formatos y colores / Formats and colors / Formats et couleurs Piezas especiales / Trim pieces / Pièces spéciales

Formatos y colores / Formats and colors / Formats et couleurs Piezas especiales / Trim pieces / Pièces spéciales

413 Bio-White
24,4 x 49,4 x 0,9

112 Bio-White
24,4 x 4 x 4

114 Bio-White
4 x 4

116 Bio-White
4 x 4

138 Bio-White
24,4 x 4 x 4

115 Bio-White
4 x 4

117 Bio-White
4 x 4

Romo / Bullnose / Arrondie Medias cañas / Semi-circular pieces / Demi-cannes

Romo 49,4

NORMATIVA
REGULATION / RÉGLEMENTATION

EN 14411 ISO 13006

Indugres/Biostop
PAVIMENTO 

FLOOR TILES /SOL

Indugres/Biostop
REVESTIMIENTO

WALL TILES / REVêTEMENT

NORMA DE ENSAyO 
TESTING STANDARD / NORME D’ESSAI

Piezas base / Field tiles / Pièce de base: grupo B1a - Piezas especiales / Trim pieces / Pièces spéciales: grupo A1a

Exigida
Required
Exigée

Garantizada
Guaranteed
Garantie

Garantizada
Guaranteed
Garantie

Características dimensionales
Dimensions and surface quality
Dimensions et aspect de la surface

ISO 10545-2

E ≤ 0,5 % E ≤ 0,5 % E ≤ 0,5 %
Absorción de agua
Water absorption
Absorption d’eau

ISO 10545-3

≥ 35 N/mm2 ≥ 45 N/mm2 ≥ 40 N/mm2

≥ 1300 N Grosor 10 mm > 2.500 N
Grosor 14 mm > 3.500 N

Resistencia a la flexión
Modulus of rupture
Résistance à la flexion

Fuerza de rotura
Breaking strengh
Effort à la rupture

ISO 10545-4

E > 0,80
Resistencia al impacto
Impact resistance
Résistance à l’impact

- -ISO 10545-5

> 275 mm3 < 175 mm3
Resistencia a la abrasión profunda
Resistance to deep abrasion
Résistance à l’abrasion

-ISO 10545-6

- Garantizada
Guaranteed
Garantie

Garantizada
Guaranteed
Garantie

Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance
Résistance aux chocs thermiques

ISO 10545-9

Exigida
Required
Exigée

Garantizada
Guaranteed
Garantie

Garantizada
Guaranteed
Garantie

Resistencia a la helada
Frost resistance
Résistance à la glissance

ISO 10545-12

UA
ULA
UHA

GA
GLA
GHA

Min. Clase BResistencia química (1)

Chemical resistance (1)

Résistance chimique (1)
ISO 10545-13

Min. Clase 3
Garantizada
Guaranteed
Garantie

Garantizada
Guaranteed
Garantie

Resistencia a las manchas
Stain resistance
Résistance aux tâches

Eficacia antibacteriana
Antibacterial activity and efficacy
Efficacité antibactérienne

ISO 10545-14

(1) Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / A l’exception de l’acide fluorhydrique et ses composés

R9
Indugres
Biostop

R10
Indugres
Biostop

R12
Indugres
Biostop

Bio-Stone Grid
Biostop

SEGURIDAD: COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO
SAFETy: NON-SLIP COEFFICIENTS
SÉCURITÉ: COEFFICIENTS D’ANTI-GLISSEMENT

R9

PC6

R10 R12

PC10 PC27

Norma para pie calzado
Norm for shoe traffic areas
Norme pour pieds chaussés

-
PN18 PN24 PN24

Clase B Clase C Clase CNorma para pie desnudo
Norm for barefoot traffic areas
Norme pour pieds nus

DIN 51130
XP P-05-010

DIN 51097
XP P-05-010

Clase 1
15 < Rd ≤ 35

Clase 3
Rd > 45

Clase 3
Rd > 45

Clase 3
Rd > 45

Resistencia al deslizamiento Rd
Pendulum TestUNe eNv 12633

Bio-juntatec Bio-Cerpoxi

< 1000 mm3 < 250 mm3
Resistencia a la abrasión 
Resistance to abrasion
Résistance à l’abrasion

> 2,5 N/mm2

< 5 gr.

30-45 N/mm2
Resistencia a la flexión y compresión
Resistance to bending and compression
Résistance à la flexion et à la compression

< 2 gr. < 0,1 gr.

< 0,1 gr.

Absorción del agua tras 30 minutos
Water absorption after 30 minutes
Absorption d’eau après 30 minutes

Absorción del agua tras 240 minutos
Water absorption after 240 minutes
Absorption d’eau après 240 minutes

> 250º
Resistencia a la temperatura
Resistance to temperature
Résistance à la température

-20º C / +50º C-50º C / +250º
Rango de temperatura permitido
Permitted temperature range
Plage de températures admissible

Biostop

205 Bio-Stone Grid

24,4 x 24,4 x 2,3

204 Bio- Stone Grid

24,4 x 24,4 x 2,3

206 Bio-Stone Grid

24,4 x 24,4 x 2,3

207 Bio-Stone Grid

24,4 x 24,4 x 2,3

Canaletas / Channels / Goulottes

Bio-Stone Grid
24,4 x 24,4 x 0,8
91/2” x 91/2”

CLaSE C

DIN 51097  

CLaSE 3

uNE ENV 12633 Especial para duchas y 
playas de piscinas.
Specially designed for 
showers and swimming 
pool terraces.
Spécial douches et 
plages de piscines.

205 Biobeige R10
24,4 x 24,4 x 2,3

204 Biobeige R10
24,4 x 24,4 x 2,3

206 Biobeige R10
24,4 x 24,4 x 2,3

207 Biobeige R10
24,4 x 24,4 x 2,3

140  Biobeige
12 x 24,4 x 4

037 Biobeige
12 x 4 x 4

038 Biobeige
12 x 7 x 7

Zócalo / Cove base  / Plinthe à gorge haute Canaletas / Channels / Goulottes

Biobeige R10
24,4 x 24,4 x 1
91/2” x 91/2”

Biobeige R12
24,4 x 24,4 x 1
91/2” x 91/2”

Biobeige R10
11,9 x 24,4 x 1,4
41/2” x 91/2”

CLaSE 3

uNE ENV 12633 

R 12

DIN 51130  

CLaSE C

DIN 51097  

R 10

DIN 51130  

CLaSE 3

uNE ENV 12633 

CLaSE B

DIN 51097  

R 10

DIN 51130  

CLaSE 3

uNE ENV 12633 

CLaSE B

DIN 51097  

130 Biobeige R10
11,9 x 11,9 x 3

131 Biobeige R10
11,9 x 11,9 x 3

136 Biobeige R10
11,9 x 11,9 x 3

Peldaño plano / Flat step tile / Pièce de marche plat Plato de ducha / Shower tray / Receveur de douche

RL2 Biobeige R10
11,9 x 24,4 x 1

RL1 Biobeige R10
11,9 x 24,4 x 1

Romo 11,9 Romo 24,4

138 Biobeige
24,4 x 4 x 4

115 Biobeige
4 x 4

117 Biobeige
4 x 4

112 Biobeige
24,4 x 4 x 4

114 Biobeige
4 x 4

116 Biobeige
4 x 4

Medias cañas / Semi-circular pieces / Demi-cannes

Pavimento                    Floor tiles 
Sol

junta de colocación                    Sealing grout
Joint de pose

Revestimiento Wall tiles
Revêtement

ISO 22196 Biostop

Pavimento y revestimiento / Floor tiles & wall tiles / Sol et revêtement 

NORMATIVA /REGULATION /RÉGLEMENTATION
UNE_EN-13888 Clasificado como CG2 W A

Junta de colocación / Sealing grout / Joint de pose

ISO 22196
AStM e2149

Eficacia antibacteriana
Antibacterial activity and efficacy
Efficacité antibactérienne

Garantizada / Guaranteed / Garantie Garantizada / Guaranteed / Garantie

Garantizada / Guaranteed / Garantie-

-

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Garantizada / Guaranteed / Garantie

-
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Hay que asegurar el 100% de contacto pieza-mortero, la 
manera más recomendable para conseguirlo es la técnica 
del doble encolado. Es imprescindible el uso de cementos 
cola adecuados para pegar gres porcelánico, tipo Fix 
Porcelánico Flex. Si deseamos una adherencia máxima 
con un adhesivo también resistente a los ácidos, usar 
adhesivo epoxídico tipo Epoxibond. Para cualquier tipo de 
modulación entre piezas se requiere una junta de 6 mm.

Ensure 100% contact between the piece and the mortar; 
the most recommendable way to achieve this is the double 
bonding technique. It is indispensable to use concrete 
glues that are appropriate for adhering porcelain stoneware, 
such as Fix Porcelánico Flex. For maximum adherence 
using an adhesive that is also acid-resistant, use an epoxy 
adhesive, such as Epoxibond. For any type of spacing 
between elements, a joint of 6 mm is required.

La technique de double collage est idéale pour obtenir 
une adhérence 100 % efficace entre la pièce et le mortier. 
L’usage de ciments-colles est indispensable au collage du 
grès cérame (colle de type Fix Porcelánico Flex). Pour 
un collage optimal avec une colle également résistante 
aux acides, nous utiliserons une colle époxydique de type 
Epoxibond. Pour tout type de modulation entre les pièces, 
un joint de 6 mm sera nécessaire.

Colocación tradicional Traditional Construction system
Pose traditionnelle

2/ Realización de la solera de mortero
Making the base

Réalisation de la chape

La resistencia a la compresión no debe ser nunca inferior a 25 MPa. Antes de la  
colocación, debemos dejarla secar a razón de 7-10 días por cm. de grosor. Para mayor 
seguridad y rapidez recomendamos el mortero premezclado Pavifort, el cual permite la 
colocación de la cerámica pasadas sólo 24 horas. 

Durante la ejecución de la solera, debemos respetar las juntas estructurales y dejar 
juntas de trabajo máximo cada 100 m2. Estas juntas se realizan interponiendo tiras de 
porexpan en la solera de mortero.

The resistance to compression of these bases must never be less than 25MPa. Before 
any installation, allow to dry for 7-10 days depending on the thickness. In cases where a 
shorter time is required you can make the base with Pavifort. It is a pre-mixed mortar that 
enables ceramics to be installed after only 24 hours.

During the making of the base, you must respect the buildings structural joints and leave 
working seals of a máximum of 100 m2. This seals will be made by interposing strips of 
expanded polyestyrene in the base of the mortar.

La résistance à la compression de ces chapes ne doit jamais être inférieure à 25 MPa. 
Avant la pose, nous devons la laisser sécher à raison de 7-10 jours par cm d’épaisseur. 
Lorsque l’on souhaite que l’exécution soit plus rapide, la chape peut être réalisée avec 
Pavifort, il permet la pose de la céramique après seulement 24 heures.

Pendant l’exécution de la chape antérieure, il faut respecter les joints de structure du 
batiment et en plus réaliser des joints de travail tous les 100 m2 maximum. Ces joints 
sont effectués en interposant des bandes de polystyrène expansé dans la chape de 
mortier.

Nota: Para la realización de pruebas de compresión y flexión sobre la cerámica instalada, es imprescindible esperar 28 días.
Note: It is essential to wait 28 days before carrying out compression and bending tests on the installed tiles.
Remarque: Attendre 28 jours avant de réaliser des essays de compression et flexion sur la céramique installée.

Primfix

Aditivo para imprimaciones, 
recrecidos, puentes de unión y 
para mejorar las propiedades de 
adhesividad de los morteros.

Latex for producing bonding 
pastes, mortars and priming.

Additif pour apprêts, réagréages 
et pour améliorer les propriétés 
des mortiers.

Pavifort

Mortero pre-mezclado de formu-
lación constante y fraguado rápido, 
para la realización de recrecidos de 
pavimentos industriales.

Pre-mixed mortar with a fast drying 
time for rendering bases.

Mortier pré-mélangé à séchage 
rapide pour réalise la chape du sol.

Fix Porcelánico Flex

Cemento cola flexible para el 
pegado de alta adherencia de la 
cerámica porcelánica industrial 
cumpliendo la norma EN 12004.

Highly adhesive flexible glue 
cement for gluing porcellanic 
tiles on industrial pavements, 
according to EN 12004. 

Ciment-colle élastique de haut 
pouvoir adhésif pour la fixation 
de grès porcelanique selon 
EN 12004.

Cerpoxi/Bio Cerpoxi

Mortero anti-ácido, 100% impermeable y anti-hongos 
para el sellado de máxima calidad y durabilidad de 
las juntas de la plaqueta industrial, cumpliendo la 
norma EN 13888. Si se desea además protección 
anti-bacteriana, Bio-Cerpoxi suma a todas las 
propiedades anteriores, la eficacia anti-bacteriana 
garantizada según la norma ISO 22196.

This mortar, which is resistant to acid, water and 
fungi, offers the highest quality and durability for 
sealing industrial tile joints, in compliance with 
regulation EN 13888. If antibacterial protection is 
also desired, Bio-Cerpoxi adds to the aforementioned 
properties the guaranteed antibacterial efficiency in 
accordance with regulation ISO 22196.

Mortier antiacide, 100 % imperméable et 
antibactérien pour le scellage des joints d’une qualité 
optimale et une durabilité des joints de la plaquette 
industrielle, répondant à la norme EN13888. Pour 
une protection antibactérienne supplémentaire, Bio-
Cerpoxi s’ajoute à toutes les propriétés antérieures, 
avec une efficacité antibactérienne garantie selon la 
norme ISO 22196.

Epoxibond

Adhesivo tri-componente 
epoxídico y antiácido de máxima 
adherencia, para el pegado de 
cerámica industrial donde se 
requiera resistencia química en 
el adhesivo.

Epoxy and anti-acid three-
component adhesive with 
maximum adherence, ideal for 
gluing industrial ceramics in 
areas that require the adhesive to 
have chemical resistance.

Colle à trois composants 
époxydique et antiacide 
d’adhérence maximale, pour 
le collage de la céramique 
industrielle nécessitant une 
résistance chimique de la colle.

3/ Colocación de la cerámica
Placing the ceramics

Pose de la ceramique

Juntatec/Bio Juntatec

Mortero coloreado, hidro-repelente y resistente a 
los ácidos débiles para el sellado de las juntas 
estáticas en paredes cumpliendo la norma EN 
13888. Si se desea además protección anti-
bacteriana, Bio-juntatec suma a las propiedades 
anteriores, la eficacia anti-bacteriana garantizada 
según la norma ISO 22196.

This colored mortar is hydro-repellant and resistant 
to weak acids, perfect for sealing the static joints 
in walls in compliance with regulation EN 13888. 
If antibacterial protection is also desired, Bio-
Juntatec adds to the aforementioned properties the 
guaranteed antibacterial efficiency in accordance 
with regulation ISO 22196. 

Mortier coloré, hydrofuge et résistant aux acides 
faibles pour le scellage des joints statiques sur des 
murs répondant à la norme EN 13888. Pour une 
protection antibactérienne supplémentaire, Bio-
juntatec s’ajoute à toutes les propriétés antérieures, 
avec une efficacité antibactérienne garantie selon la 
norme ISO 22196.

Sellalastic Foam

Cordón de espuma de polietileno de célula 
cerrada, flexible y elástico para juntas de 
dilatación.

Closed cell polyethylene foam cord for 
expansion joints.

Cordon de mousse en polyéthylène à cellule 
fermée pour le remplissage des joinst de 
dilatationn.

Sellalastic

Masilla de poliuretano de extraordinaria 
elasticidad ideal para sellar juntas de 
dilatación.

Highly elastic polyurethane 
putty ideal for expansion joints. 

Mastic polyuréthane d’une extraordinaire 
élasticité, idéal  pour joints de dilatation.

Sellafix

Poliuretano pre-dosificado auto-nivelante 
elástico y anti-ácido para el sellado de juntas 
de dilatación.

Self-levelling, three-component elastic, anti-acid 
polyurethane sealant for expansion joints.

Polyuréthane tri-composants et autolissant pour 
les joints de dilatation.

5/ Rejuntado
Grouting

Jointoiement

Es necesario que las juntas tengan las mismas propiedades 
mecánicas, de resistencia a los ácidos, a la abrasión e 
impermeabilidad que Indugres por lo que usaremos mortero 
epoxídico tipo Cerpoxi. Si además deseamos las mismas 
propiedades anti bacterias de Bio-stop, usaremos el mortero 
epoxídico Bio-Cerpoxi.
Revestimientos: es imprescindible usar crucetas de almenos 
2 mm para asegurar que el producto de rejuntado penetra 
perfectamente en la junta, podemos usar el mismo producto 
de rejuntado que para el pavimento, o si consideramos que 
una junta de base cemento es suficiente, usar Juntatec o Bio-
juntatec si queremos protección anti bacterias.

The joints have to have the same mechanical properties and 
resistance to acid, abrasion and water as the Indugres, whereby 
we will use the epoxy mortar Cerpoxi; if we also want the same 
antibacterial properties of IndugresBio-stop, we will use the 
epoxy mortar Bio-Cerpoxi. 
Covering: It is indispensable to use cross-pieces no smaller 
than 2 mm to ensure the grouting product penetrates the joint 
perfectly. We can use the same grouting product we use for the 
paving, or Juntatec if we consider that a cement-based joint is 
enough. Use Bio-juntatec for antibacterial protection. 

Les joints doivent présenter les mêmes propriétés mécaniques 
et avoir les mêmes indices d’imperméabilité et de résistance 
aux acides et à l’abrasion que le revêtement Indugres pour 
lequel vous utiliserez du mortier époxydique de type Cerpoxi. 
Si vous souhaitez par ailleurs retrouver les mêmes propriétés 
antibactériennes que le revêtement Indugres Biostop, nous vous 
recommandons le mortier époxydique Bio-Cerpoxi.
Revêtements: l’utilisation de croisillons d’au moins 2 mm est 
indispensable pour veiller à la pénétration optimale du produit 
de rejointoiement dans le joint. Vous pouvez utiliser le même 
produit de rejointoiement que celui du revêtement ou, si vous 
estimez qu’un joint à base de ciment suffit, utilisez Juntatec ou 
Bio-juntatec pour une protection antibactérienne.

4/ Juntas de dilatación
Expansion joints

Joints de dilatation

Siempre haremos coincidir las juntas de dilatación de 
la cerámica con las juntas de trabajo de la solera.  Las 
juntas de dilatación se rellenaran con Sellalastic Foam 
y se sellaran con Sellalastic. Si es necesario un sellado 
antiácido, recomendamos usar Sellafix. 
 

The expansion jpints of the ceramic tiles must always 
coincide with the working joints of the base. The expansion 
joints will be previously filled with Sellalastic foam: 
closed cell polyethylene strip. Then they are sealed using 
Sellastic. If an anti-acid putty is required, we recomended 
the use of Sellafix.

Les joints de dilatation de la dalle doivent coïncider avec 
les joints de travail de la chape. Les joints de dilatation 
sont remplis au préalable d’un cordon en mousse de 
polyéthylène à cellules fermées, Sellalastic Foam. Ils sont 
ensuite étanchéisés à l’aide d’une mousse en polyuréthane 
Sellalastic. Si un mastic anti-acide est nécessaire, nous 
recommandons l’utilisation de Sellafix. 

Para grosores menores de 4 cm:
Realizaremos una lechada de agarre previa a la ejecución de la solera, con el objetivo de 
conseguir una unión perfecta con el soporte. Esta lechada se realiza mezclando 1 parte 
de látex tipo Primfix con 1 parte de cemento Pórtland.

Para grosores mayores de 4 cm:  
Ejecutaremos una solera totalmente desolidarizada del soporte.  

For a thickness of less 4 cm:
Use a layer of cement grouting before making the base, to achieve a perfect union with 
the support. This layer of cement grouting will be made by mixing 1 part of Primfix with 1 
part of Portland cement, and applying evenly with a wide brush.

For a thickness of greater than 4 cm:  
Make a base that is totally independent from the support.   

Pour les épaisseurs inférieures à 4 cm:
Nous réaliserons un coulis de produits d’adhérence avant d’exécuter la chape, dans le but 
d’obtenir un assemblage parfait avec le support. Ce coulis est réalisé en mélangeant  1 
volume de Primfix ave 1 volume de ciment Portland.

Pour les épaisseurs supérieures à 4 cm:  
Dans ce cas, nous exécuterons une chape entièrement désolidarisée du suport. 

indugres
Biostop

indugres
Biostop

1/ Preparación del suelo
Preparation of the floor

Préparation du sol

Nº pzas/m2 según junta de colocación 

Nº pcs/m2 depending on installation joint

Pièces/m2 selon larger du joint

Formato / Format 2 mm
1/8 inch

6 mm
3/8 inch

11,9 x 24,4 33,5 32

24,4 x 24,4 16,75 16

24,4 x 49,4 8,375 8
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Colocación por vibrado Fitting by vibration system
Pose par la méthode de vibration

1/
Se ejecuta la solera con un mortero semi-seco mezclando 
arena y cemento Portland en una relación 4:1. La 
resistencia a la compresión de estas soleras no deber ser 
nunca inferior a 25 MPa.  Se procede a la formación de 
pendientes y a su nivelación.

Lay the floor using a semi-dry mortar, mixing sand and 
Portland cement in a proportion of 4:1. The compression 
strength of these floors must not be below 25 MPa under 
any circumstances. Form the gradients and level the floor.

La dalle est exécutée avec un mortier semi-sec, en 
mélangeant du sable et du ciment Portland dans un 
rapport de 4:1. La résistance à la compression de 
ces dalles ne doit jamais être inférieure à 25 Mpa. La 
formation des pentes et leur dénivelé est réalisée.

2/
Se espolvorea el cemento cola Fixpols directamente sobre 
el mortero de una forma homogénea y se reparte  con un 
cepillo de púas largas duras.

Scatter Fixpols cement-based directly and evenly on the 
mortar and spread it around the surface using a brush with 
long, hard bristles.

Le ciment colle Fixpols est saupoudré directement sur le 
mortier de manière homogène et la répartition se fait à 
l’aide d’une brosse à pointes larges et dures.

3/
Se colocan las piezas tocándose por la base. No es ne-
cesario el uso de crucetas. Una vez colocado queda una 
junta de 2 mm que permite una buena penetración del 
material de rejuntadoo. Ejecutar las juntas de dilatación 
diseñadas por la dirección facultativa.

Fit the pieces in contact with each other at the base. The 
use of cross-spacers is not necessary. When the pieces 
have been fitted in position, there should be a joint of 
2 mm to allow for a good penetration of the grouting 
material. Form the expansion joints as designed by the 
project management.

Les pièces posées se touchent entre elles par la base. 
Il n’est pas nécessaire d’utiliser de croisillons. Une fois 
les carreaux posés, il reste un joint de 2 mm, ce qui 
permet une bonne pénétration du matériel de rejointoyage. 
Exécuter les joints de dilatation conçus par la direction 
technique.

4/
Se humedece el pavimento de una manera uniforme  .Nos 
aseguramos que el agua penetra por todas las juntas de 
las baldosas  y llegue hasta el  cemento cola. 

Wet the floor evenly. Make sure that the water penetrates 
all the joints between the tiles and reaches the cement-
based adhesive.

Le pavement est humidifié de manière uniforme. Nous 
nous assurerons que l’eau pénètre par tous les joints des 
carreaux et atteint le ciment-colle.

5/
Se pasa la máquina de vibrado dando pasados a lo largo 
y a lo ancho de las baldosas. Se empieza vibrando los 
perímetros para evitar que las piezas se muevan.

Apply the vibration machine along the length and width of 
the tiles. Start by vibrating the edges to prevent the pieces 
from moving.

La machine à vibration est passée en réalisant des trajets 
de long en large sur les carreaux. On commencera à 
vibrer sur les périmètres pour éviter aux pièces de bouger.

6/
Comprobamos  que las piezas han quedado 100% 
compactadas. Aplicación del rejuntado antiácido Cerpoxi 
y limpieza del pavimento.

Check that the pieces have been compacted 100%. Apply 
Cerpoxi acid-proof grounting and clean the floor.

Nous vérifierons que les pièces ont été compactées à 
100%. Application du rejointoyage antiacide Cerpoxi et 
nettoyage du pavement.

Limpieza y mantenimiento Cleaning and maintenance
Nettoyage et entretien

Limpieza”de choque” fin de obra

Es  muy importante realizar una “limpieza de choque” al 
finalizar la obra según la siguientes indicaciones:

1/ Durante la instalación, eliminar al momento y 
completamente todos los restos de material de agarre y 
rejuntado. Utilizar para ello una esponja húmeda. 

2/ En el caso de que queden restos secos de material 
de rejuntado o agarre, eliminarlos con los productos 
adecuados y según la naturaleza del producto: 
- Morteros base cemento: un ácido diluido. Recomendamos 
Gresnet.
- Compuestos epoxídicos: usar un decapante. 
Recomedamos Fix Graf Stone.

Previo a estas acciones de limpieza, hay que asegurarse 
que las juntas se han endurecido. Es importante tener la 
precaución de no atacar la junta ya que en este caso el 
material de la junta ensuciaría aún más la superficie de las 
baldosas.

3/ Por último aplicar un desengrasante sin diluir: 
Recomendamos Fix Sabó. Cepillar enérgica-mente con un 
cepillo de púas duras. Enjuagar intensamente con agua 
limpia y secar.

Mantenimiento y limpieza diaria

Combinar un buen producto de limpieza con una buena 
acción mecánica. 

1/ En la limpieza cotidiana es suficiente utilizar agua 
limpia caliente y algún detergente de base alcalina.  Debe 
evitarse utilizar detergentes que dejan una capa superficial 
de cera o grasa puesto que potencian la adherencia de 
suciedad.

2/ Para la limpieza de productos con elevadas 
propiedades de antideslizamiento, es recomendable el uso 
de máquinas limpiadoras con cepillos cilíndricos o rotativos 
y/o equipos de limpieza de alta presión. 

3/ Utilizar agua limpia constantemente y secar 
inmediatamente la superficie limpiada. Cambiar el agua 
cada 15 m2 fregados. 

Cleaning up after the Job

It is very important to perform a clean-up at the end of the 
job according to the following instructions:

1/ During the finstallation, make sure you completely 
remove all material debris using a damp sponge.

2/ If there is any debris you are still not able to remove, 
use the following:
- For cement-based mortar: use a diluted acid 1:10. Such 
as Gresnet or similar.
- For epoxy compounds: use an acid such as Fix Graf 
Stone or similar.

Before carrying out these cleaning actions, it is first 
necessary to ensure that the joints have hardened. Be 
careful not to affect the joint, since the joint material could 
further dirty the tiles.

3/ Lastly, apply an undiluted degreaser such as Fix Sabó 
or similar. Scrub briskly with a hard-bristled brush. Rinse 
thoroughly with clean water and dry.

Daily maintenance and Cleaning

Use a good cleaning product in combination with good 
mechanical action.

1/ For daily cleaning, hot clean water with an alkaline 
detergent is sufficient. Do not use detergents that leave 
behind a surface layer of wax or grease since they will 
increase the adhesion of dirt.

2/ To clean products that are high-level non-slip, use 
cleaning machines with cylindrical or rotating brushes 
and/or high-pressure cleaning equipment.

3/ Use plenty of clean water and dry the surface 
immediately after it has been cleaned. Change the water 
after you have cleaned 15 m2.

Nettoyage  “de choc” à la fin 
des travaux 

Il est très important d’effectuer un nettoyage de “choc” à la 
fin des travaux en respectant les consignes suivantes:

1/ Pendant la pose, il est recommandé d’éliminer 
immédiatement le surplus de produits d’adhérence et de 
jointoiement. Utiliser une éponge humide.

2/ Lorsqu’il reste des résidus secs de produits d’adhérence 
ou de jointoiement, il est recommandé de les éliminer à 
l’aide de produits adéquats, selon la nature des produits:
- Pour les mortiers à base de ciment, utiliser un acide dilué 
1:10 comme Gresnet.
- Pour les composés époxydiques, utiliser un décapant 
comme Fix Graf Stone. 

Avant ce type de nettoyage, s’assurer que les joints ont 
durci. Il convient de veiller à ne pas attaquer le joint car le 
matériau de ce dernier salirait davantage la surface des 
dalles.

3/ Enfin, appliquer sans le diluer un dégraissant type Fix 
Sabó. Brosser énergiquement à l’aide d’une brosse à poils 
durs. Rincer abondamment à l’eau propre et sécher. 

Entretien et nettoyage quotidien

Allier un bon produit d’entretien à une bonne action 
mécanique. 

1/ Pour le nettoyage quotidien, il suffit d’utiliser de l’eau 
chaude et un détergent à base alcaline. On évitera d’utiliser 
des détergents qui laissent une couche superficielle de cire 
ou de graisse car ils renforcent l’adhérence de la saleté.

2/ Pour le nettoyage de produits hautement antidérapants, 
il est conseillé d’utiliser des machines de nettoyage à 
brosses cylindriques ou rotatives et/ou des équipements de 
nettoyage à haute pression.

3/ Utiliser constamment de l’eau propre et sécher 
immédiatement la surface propre. Changer l’eau tous les 
15 m2 nettoyés. 
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ESPERFIL ‐ Perfiles y Accesorios Metálicos S.L ‐ Pol. Ind. EL LLANO, Parcela 53, 45360, Villarrubia de Santiago (TOLEDO) ‐ Tel: (34) 925.15.08.17 ‐ Fax: (34) 925.15.08.83  e‐mail: info@esperfil‐sistemas.com 

SISTEMA TABIQUE   ESPERFIL  98/600 (48) LM 
 
 
Características Técnicas del Tabique (según Norma ATEDY 1 y UNE‐102.043 IN) 

  

Descripción:  Tabique Sencillo formado por dos Placas de Yeso Laminado (PYL) de 12.5 mm de espesor, a cada 

lado  de  una  estructura  de  acero  galvanizado  de  48 mm  de  ancho,  formada  por  elementos  horizontales 

(Canales  ESPERFIL de  48 mm de  ancho)  y  elementos  verticales  (Montantes  ESPERFIL de  46 mm de  ancho) 

separados 600 mm entre ejes; parte proporcional de materiales:  junta estanca/acústica perimetral, anclajes 

para  los canales en suelos y techos, tornillos TTPC/TRPF, cintas de  junta, pastas, etc., totalmente terminado, 

con calidad de terminación Q1 (alicatados, laminados, etc.) o Q2 (pintura o papel pintado normal)(a definir en 

el proyecto). Aislamiento en el alma del tabique con Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según la 

Norma ATEDY 1 y UNE‐102.043 IN y los requisitos del Código Técnico de la Edificación CTE‐DB HR. 

 

La  altura máxima de  los  sistemas de  PYL  con  estructura metálica portante, depende del  ancho de  esta,  la 
modulación a ejes de los elementos verticales, configuración de estos (posición normal, reforzada en H o cajón 
C)  y  el  número  de  placas  de  yeso  que  conformen  los    paramentos. A  continuación  se  expone  a modo  de 
aclaración y ejemplo la manera general de calcular esta característica según el documento francés DTU 25‐41: 
 
Construcción de 
la estructura 
portante 
(perfiles en 

chapa de acero 
de 6/10 mm) 

Momento de 
inercia (cm⁴) 

Altura máxima permitida 
Montantes colocados a 600 mm entre 

ejes 
Montantes colocados a 400 mm entre 

ejes 

Paramentos con 
una sola placa 

Paramentos con 
dos placas 

Paramentos con 
una sola placa 

Paramentos con 
dos placas 

Perfiles de 48 
mm  2,9  2,60 (72) *  3,00 (98) *  2,80 (72) *  3,30 (98) * 

Perfiles de 48 
mm en H  5,8  3,00 (72) *  3,60 (98) *  3,30 (72) *  4,00 (98) * 

Perfiles de 70 
mm  7,7  3,20 (100) **  3,80 (120) *  3,60 (100) **  4,20 (120) * 

Perfiles de 70 
mm en H  15,4  3,80 (100) **  4,50 (120) *  4,20 (100) **  5,00 (120) * 

Perfiles de 90 
mm  13,7  3,70 (120) **  4,40 (140) *  4,10 (120) **  4,90 (140) * 

Perfiles de 90 
mm en H  27,4  4,40 (120) **  5,20 (140) *  4,80 (120) **  5,80 (140) * 

( ) ‐ Espesor total del Tabique en mm / * Placas de 12,5 mm de espesor / ** Placas de 15 mm de espesor
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AENOR certifica que la organización  
 

INDUSTRIAL CERÀMICA BELIANES, S.L. 
 

con domicilio social en  CL SANT PELEGRI , 24 3er 25300 TÀRREGA  (Lleida - España) 
   

suministra  Piezas de arcilla cocida P para fábricas de albañilería protegidas 
   

conformes con  UNE-EN 771-1:2011+A1:2016  (EN 771-1:2011+A1:2015) 
   

Nº Ficha Técnica  1221405 (ver anexo) 
   

elaboradas en  CR DE BELLPUIG-BELIANES, KM 6.7 25266 BELIANES (Lleida - España) 
   

Esquema de certificación  Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.14. 

   
  Este certificado anula y sustituye al 034/001520, de fecha 2017-11-03 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de modificación 
Fecha de expiración 

 2010-03-26 
2018-01-31 
2023-01-31 

 



Anexo al Certificado AENOR Nº 034/001520

Espesor combinado de tabiquillos (%)

Espesor de pared 
(mm)

Volumen del mayor hueco (% del bruto)

≤ 4,0

≥ 6,0

± 9
± 3

± 14
R1

± 9

± 9

> 25; ≤ 70

± 9
± 3

Di
ag

on
ale

s

Recorrido

N/A

≥ 6,0

≤ 4,0

≥ 5,0

Porcentaje de huecos (%)

PIEZAS P PARA FÁBRICAS A REVESTIR
Nº DE FICHA TÉCNICA: 1221405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

NOMBRE COMERCIAL:
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% materia orgánica ≤ 1 %Reacción al fuego

Succión (Kg/(m2 x min)) UNE-EN 772-11
≥ 3Resistencia normalizada (N/mm2)

UNE-EN 772-5

piezas fisuradas ≤ 2 piezas fisuradas≤ 2 piezas fisuradas

NOPiezas especiales

≥ 5,0

Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm 
≤ 1 pieza  desconchada

Mín: 54  -  Máx: 66

0,15

Observaciones:

Adherencia (N/mm2) Anexo C UNE-EN 998-2

S0
Expansión por humedad (mm/m) UNE EN 772-19 ≤ 0,5

UNE-EN 13501-1 A1

Contenido en sales solubles activas

SUPERENVA 7

ESQUEMA DEL MODELO

grueso (h)

ancho (a)

Valor exigido por AENOR

Tolerancias  
dimensionales    
(mm)  

T1 T1

UNE-EN 772-16

Valor medio

Característica
Método de 

comprobación
Ninguna pieza exfoliada / laminada

ancho (a)

Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)

exfoliaciones / laminaciones

± 13
± 5

grueso (h)
R1

pared exterior

largo (l)

Valor garantizado por el 
fabricante

± 5

Aspecto y 
estructura

Visual sobre 6 piezas

piezas desconchadas UNE 67039 EX ≤ 1 pieza  desconchada

≤ 12,5

l > 300 mm
300 ≥ l ≥ 250 mm

≤ 4,0

UNE-EN 772-3

Planicidad de las 
caras (mm)

UNE-EN 772-3/9/16

l ≤ 250 mm

Tolerancia admitida sobre % de huecos

± 14

± 13

tabiquillo

largo (l)

60
≤ 4,0

Valor tabulado del Catálogo de Elementos ConstructivosPropiedades térmicas (Método) 

D1Tolerancia (%)
UNE-EN 772-13

N/A
UNE-EN 772-16 ≥ 20,0≥ 20,0

D1 (± 10%)

≥ 5,0
Cara de apoyo según RL-88: Tabla

N/A
UNE-EN 772-1

UNE-EN 772-20

Permeabilidad al vapor de agua - µ

650

0,330

Aparente (Kg/m3)
1.750

≤ 12,5

INDUSTRIAL CERÀMICA BELIANES, S.L. - BELIANESFABRICANTE - LOCALIDAD:
PIEZA P HUECA (G4)  CAT II R-5,0 de 500 x 70 x 515MODELO: 

CODIGO DE DESIGNACION: 

ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO; 
FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

CL - P - II - 5 - 650(D1) - 500x70x515 - A - L0,290 -  E(4,4,4) -  N1750(D1) -  G4 -  FR60 -  B0,15 -    
M≤0,5 - V

USO PREVISTO:

El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica

Anexo D RP 34.14 Valor mínimo garantizado por grueso:
11.150

Durabilidad  (Resistencia a la helada)

Densidad
Absoluta (Kg/m3)

------ N/A

Catálogo CTEλpieza (W/m x k)
Rmuro (m2 x k/w)

Masa (g)
F0 sin necesidad de ensayoUNE 67028 EX

0,290



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 003-M7-2017/12/07

1. Código de identificación único del producto

2. Uso o usos previstos

3. fabricante

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

5. Norma harmonizada

6. Prestaciones declaradas

Largo

Ancho

Alto

Tolerancias del valor medio

Rango/Intérvalo

Grupo

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de 

prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado 

en el punto 3.

Representante autorizado: Xavier Culleré Guasch, Gerente

Lugar y fecha de emisión: Belianes 7 de diciembre de 2017

Resistencia térmica (pieza) 0,290 W/mK

Durabilidad (resistencia al hielo) F0

Sustancias peligrosas NPD

Absorción de agua NPD

Permeabilidad al vapor de agua NPD

Densidad aparente 730  Kg/m
3

Adherencia 0,15 N/mm2

Contenido en sales solubles activas S0

Reacción al fuego Euroclase A1

Resistencia compresión
Categoria Pieza de Categoria II

Resistencia compresión normalizada 5 N/mm
2

Estabilidad dimensional (expansión por humedad) ≤0,5 mm/m

Configuración

Forma y características

G4

Planicidad de las caras de apoyo ≤4

Paralelismo de las caras de apoyo NPD

Dimensiones

500 mm

70 mm

200 mm

T1+

R1+

SUPERMAO 7 (M7)

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañileria protegida

CERAMICA BELIANES S.L.                                                                                                                                     

Ctra.Bellpuig-Belianes Km.6,7 (25266) Belianes

4

EN 771-1: 2011 +A1:2016

Características esenciales Prestaciones
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AENOR certifica que la organización  
 

INDUSTRIAL CERÀMICA BELIANES, S.L. 
 

con domicilio social en  CL SANT PELEGRI , 24 3er 25300 TÀRREGA  (Lleida - España) 
   

suministra  Piezas de arcilla cocida P para fábricas de albañilería protegidas 
   

conformes con  UNE-EN 771-1:2011+A1:2016  (EN 771-1:2011+A1:2015) 
   

Nº Ficha Técnica  1221402 (ver anexo) 
   

elaboradas en  CR DE BELLPUIG-BELIANES, KM 6.7 25266 BELIANES (Lleida - España) 
   

Esquema de certificación  Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.14. 

   
  Este certificado anula y sustituye al 034/001516, de fecha 2017-11-03 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de modificación 
Fecha de expiración 

 2010-03-26 
2018-01-31 
2023-01-31 

 



Anexo al Certificado AENOR Nº 034/001516

Espesor combinado de tabiquillos (%)

Espesor de pared 
(mm)

Volumen del mayor hueco (% del bruto)

≤ 4,0

≥ 6,0

± 9
± 3

± 8
R1

± 6

± 9

> 25; ≤ 70

± 6
± 3

Di
ag

on
ale

s

Recorrido

N/A

≥ 6,0

≤ 4,0

≥ 5,0

Porcentaje de huecos (%)

PIEZAS P PARA FÁBRICAS A REVESTIR
Nº DE FICHA TÉCNICA: 1221402

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

NOMBRE COMERCIAL:

 D
at

os
  d

e l
a o

br
a a

 la
 q

ue
 se

 h
a s

um
in

ist
ra

do
 el

 m
at

er
ial

 cu
ya

 fi
ch

a t
éc

ni
ca

 ap
ar

ec
e a

qu
í f

ot
oc

op
iad

a:
 (P

ar
a l

a c
ali

fic
ac

ió
n 

fin
al 

de
 la

 o
br

a d
eb

er
á e

st
ar

 se
lla

da
 y 

fir
m

ad
a p

or
 el

 fa
br

ica
nt

e)
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 S
ell

o 
y f

irm
a  

 

% materia orgánica ≤ 1 %Reacción al fuego

Succión (Kg/(m2 x min)) UNE-EN 772-11
≥ 3Resistencia normalizada (N/mm2)

UNE-EN 772-5

piezas fisuradas ≤ 2 piezas fisuradas≤ 2 piezas fisuradas

NOPiezas especiales

≥ 5,0

Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm 
≤ 1 pieza  desconchada

Mín: 54  -  Máx: 66

0,15

Observaciones:

Adherencia (N/mm2) Anexo C UNE-EN 998-2

S0
Expansión por humedad (mm/m) UNE EN 772-19 ≤ 0,5

UNE-EN 13501-1 A1

Contenido en sales solubles activas

SUPERMAO 7

ESQUEMA DEL MODELO

grueso (h)

ancho (a)

Valor exigido por AENOR

Tolerancias  
dimensionales    
(mm)  

T1 T1

UNE-EN 772-16

Valor medio

Característica
Método de 

comprobación
Ninguna pieza exfoliada / laminada

ancho (a)

Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)

exfoliaciones / laminaciones

± 13
± 5

grueso (h)
R1

pared exterior

largo (l)

Valor garantizado por el 
fabricante

± 5

Aspecto y 
estructura

Visual sobre 6 piezas

piezas desconchadas UNE 67039 EX ≤ 1 pieza  desconchada

≤ 12,5

l > 300 mm
300 ≥ l ≥ 250 mm

≤ 4,0

UNE-EN 772-3

Planicidad de las 
caras (mm)

UNE-EN 772-3/9/16

l ≤ 250 mm

Tolerancia admitida sobre % de huecos

± 8

± 13

tabiquillo

largo (l)

60
≤ 4,0

Valor tabulado del Catálogo de Elementos ConstructivosPropiedades térmicas (Método) 

D1Tolerancia (%)
UNE-EN 772-13

N/A
UNE-EN 772-16 ≥ 20,0≥ 20,0

D1 (± 10%)

≥ 5,0
Cara de apoyo según RL-88: Tabla

N/A
UNE-EN 772-1

UNE-EN 772-20

Permeabilidad al vapor de agua - µ

730

0,330

Aparente (Kg/m3)
1.820

≤ 12,5

INDUSTRIAL CERÀMICA BELIANES, S.L. - BELIANESFABRICANTE - LOCALIDAD:
PIEZA P HUECA (G4)  CAT II R-5,0 de 500 x 70 x 200MODELO: 

CODIGO DE DESIGNACION: 

ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO; 
FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

CL - P - II - 5 - 730(D1) - 500x70x200 - A - L0,290 -  E(4,4,4) -  N1820(D1) -  G4 -  FR60 -  B0,15 -    
M≤0,5 - V

USO PREVISTO:

El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica

Anexo D RP 34.14 Valor mínimo garantizado por grueso:
4.500

Durabilidad  (Resistencia a la helada)

Densidad
Absoluta (Kg/m3)

------ N/A

Catálogo CTEλpieza (W/m x k)
Rmuro (m2 x k/w)

Masa (g)
F0 sin necesidad de ensayoUNE 67028 EX

0,290



 

FICHA TECNICA TABLERO CERAMICO PARA CUBIERTAS 

TCA 750x300x40 UNE 67-041  

TAULÓ 75 

 

 

 
 

Nº DE FICHA TÉCNICA : 13 FECHA: 04/05/2020 Nº DE EDICIÓN: 3 
 

 
 
DESIGNACIÓN DEL MODELO: TCA 750 x 300 x 40 UNE 67-041 
DESIGNACIÓN COMERCIAL: TAULÓ 75 / TABLERO 75 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Método de 
ensayo: 

Valores aceptados 
máximo mínimo 

FISURAS DE MÁS DEL 20 % DE LA LONGITUD MEDIDA UNE 67-041 ≤ 1 PIEZA DE CADA 6 

TOLERANCIAS 
DIMENSIONALES VALOR NOMINAL 

LONGITUD 
UNE 67-043 

761 mm. 739 mm 
ANCHURA 306 mm. 294 mm 

PLANEIDAD UNE 67-043 ≤ 5 mm. 

RESISTENCIA A FLEXIÓN UNE 67-042 ≥ 123 daN. 

INFORMACION ADICIONAL APORTADA POR EL 
FABRICANTE: 
 
MASA UNITARIA (gr.)  
 

 
 

 

6.500 

 

ELABORACIÓN APROBACIÓN 

  

Fecha : 04/05/2020 Fecha: 04/05/2020 

 



 

 
 
 
 

Certificado AENOR de Producto 
Materiales de arcilla cocida para construcción 

 
 

  
   Rafael GARCÍA MEIRO 

Director General  
 

 
 

 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271 
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AENOR certifica que la organización  
 

TEJAS VEREA, S.A. 
 

con domicilio social en  LANZÁ, S/N 15685 MESÍA (España) 
   

suministra  Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida 
   

conformes con  UNE-EN 1304:2014  (EN 1304:2013) 
   

Nº Ficha Técnica  0310213 (ver anexo) 
   

elaboradas en  LANZÁ, S/N 15685 MESÍA (A Coruña - España) 
   

Esquema de certificación  Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.02. 

   
  Este certificado anula y sustituye al 034/001428, de fecha 2019-08-22 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de modificación 
Fecha de expiración 

 2009-12-15 
2020-04-29 
2025-04-29 

 



Anexo al Certificado AENOR Nº 034/001428

X
 

X X
  

N/A

Información adicional aportada por el fabricante (1)

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente

A1

N/A

Reacción al fuego

LOCALIDAD:

Heladicidad (D.3 RP 34 02)

Anchura

Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
Nº DE FICHA TÉCNICA: 0310213

210 160

Dimensiones nominales (mm)
PARÁMETROS OBLIGATORIOS

Tejas curvas

Método de ensayo 1
Método de ensayo 2

Categoría 1

Tolerancia en longitud (% ) ± 2,0

N/AAnchura mínima

Impermeabilidad

Anchura máxima

LCA 2,5 (I)

DESIGNACIÓN DEL MODELO: 
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N/A

 

ESQUEMA DEL MODELO

X

Masa unitaria (expresada en gramos):

FABRICANTE:

UNE EN 538

NOMBRE COMERCIAL:

≤ 0,6

Rectitud/Alabeo (%) ≤ 1,5

 

Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)

Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)

X

De recubrimiento

Uniformidad de perfiles 
transversales (mm)
(Sólo para tejas curvas)

X

500

EXIGIDOS 
POR AENOR

≤ 0,5

 

Longitud

 
Tolerancia en anchura (% )

(no aplicable a tejas curvas)

≤ 15

≤ 0,5

≤ 0,6

UNE EN 1024

Características 
estructurales
(% defectos)

Categoría 2

NO

Resistencia a la helada

SI
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02

UNE ISO 2859-1

Impermeabilidad 
(cm3/cm2 * día)

Valor medio

VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE

LCA 2,5 (I)

± 2,0

N/A

≤ 15

Piezas especiales:

valor 
individual

Otra información:

TEJAS VEREA, S.A. 

LANZA, S/N -15685 MESIA (A CORUÑA)

TEJA CURVA UNE EN 1304
VEREA CURVA 50X21

Broof

UNE EN 13501-1

≥ 150UNE EN 539-2

roja, marrón, camel y grafito

Acabados
 superficiales:

Nº de tejas/m2 (expresadas con un decimal):

Valor medio

valor 
individual

2550

≤ 1,5

D.3 RP 34.02

UNE EN 539-1

Individuales

variable según solape

Coloraciones 
en masa:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

(1) Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

N/A

≥ 1000

500

N/A

A1

Broof

N/A
D.2 RP 34.02

Distancia aproximada entre rastreles (cm):

Resistencia a la helada
 (ciclos)

decoración con engobes coloreados

ganchos, tornillos y espuma

Teja de alero, Teja de cumbrera y Teja Talón

Coeficiente λ (mediante ensayo): 0,22 W/mK
Instalación recomendada DIT nº 622/16

Resistencia a flexión (N)

Modelo no hidrofugado

Tipo de fijaciones:

≥ 1000

Comportamiento frente al 
fuego UNE EN 13501-5

Fecha de emisión: 2020-04-29 
Anula y sustituye a la de fecha:
2019-08-22 Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271 R-DTC-076.05
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