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1. Introducció del projecte 

1.1. Justificació i objectiu del treball 

El present projecte, titulat “Diagnosi i rehabilitació de casa Agnetó de Torrelameu i 

adequació als nous temps”, té l‟objectiu d‟avaluar l‟estat en el que es troba l‟habitatge, 

per així poder rehabilitar-lo en un futur pròxim. Cal destacar que no es tracta d‟un 

habitatge qualsevol, sinó que pertany a la meva família des de fa més d‟un segle. La 

data de construcció aproximada que consta és del 1910. És, doncs, on han nascut i 

envellit els meus padrins, on va néixer el meu pare i on he passat la meva infantesa i 

tants estius. Poder gaudir de la casa molts més anys és la raó principal per la qual s‟ha 

de rehabilitar.  

Amb aquest fi, el projecte està estructurat en cinc parts: 

- Tipologia constructiva de l‟habitatge. Es tracta d‟un anàlisi de l‟estat actual del 

mateix, una descripció arquitectònica que posa atenció en els diferents sistemes 

constructius utilitzats en aquell temps i entorn. 

- Diagnosi de patologies. Aquest apartat està destinat a l‟estudi de les diferents 

patologies que han sofert els diferents elements constructius. A més, es proposen 

processos d‟intervenció per poder rehabilitar-lo. L‟abast d‟aquest punt no es 

abordar totes i cadascuna de les l‟habitatge sinó una mostra important i 

significativa de com i de quines parts consta una diagnosi de patologies de 

qualsevol habitatge a estudi i de la importància que tindrà després en una futura 

rehabilitació. 

- Intervenció. Un cop diagnosticades algunes de les causes, es descriuen els 

processos d‟intervenció adoptats, tenint en compte el propi procés constructiu i 

els materials. Hem de tenir en comte que les intervencions descrites i escollides 

en aquest projecte no són les úniques possibles, sinó les que hem cregut més 

adients pel sistema propi d‟intervenció i afectació a altres sistemes constructius 

de l‟habitatge. 

- Amidaments i pressupostos. Realitzats mitjançant la base de dades de l‟ITEC 

amb un amidament detallat de les obres a realitzar. Cal remarcar que la meva 

intenció no és donar un valor exacte de la rehabilitació, sinó una orientació de 

com executem un pressupost a partir d‟una base de dades, on el que volem 
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destacar són les parts i passos dels que consta una partida d‟amidaments i 

pressupostos. 

- Documentació gràfica. Plànols de l‟estat actual, de la rehabilitació, i una 

posterior simulació de com quedaria l‟habitatge un cop aplicades les propostes 

d‟intervenció.  

 

1.2. Justificació segons normativa 

El projecte s‟ha realitzat tenint en compte la normativa vigent, així com l‟adequació als 

nous temps, fent referència al Codi Tècnic de l‟Edificació (CTE). És molt important 

saber si el que volem fer té cabuda en la legislació vigent, així doncs, els decrets i plans 

urbanístics als quals ens hem d‟adreçar són: el Pla General d‟Ordenació urbanística 

(PGOU) de Torrelameu i, en el seu defecte, les normes subsidiàries de la província de 

Lleida de compliment al PGOU, el Decret 141/2012 de segona ocupació, així com les 

exigències del Cadastre. 

Entre aquests, s‟ha de fer una esmena especial al Decret de Segona Ocupació, es tracta 

de la normativa que regula la rehabilitació d‟habitatges i la seva adequació als nous 

temps, respectant i conservant el màxim que puguem de l‟antiga. És a dir, és la 

normativa que ens indica què haurem de canviar i què podrem mantenir per poder 

habitar la casa, així, ens permetrà obtenir el certificat administratiu de la cèdula 

d‟habitabilitat. 

En aquest mateix sentit, el Decret 141/2012, que regula les condicions mínimes 

d‟habilitat, ens indica que depenent de si l‟habitatge es va construir abans o després de 

11 d‟Agost de 1984, la normativa s‟haurà de regular amb diferents condicions. En el 

nostre cas, l‟habitatge data de l‟any 1910, per tant, ha d‟estar regulat segons La Guia de 

Comprovació d’habitatges usats, concretament, segons l‟Annex 2 del Decret en qüestió.  

Pel que fa a l‟acreditació de l‟antiguitat de l‟habitatge, segons la circular informativa 

número 6 publicada per l‟Agencia de l‟Habitatge, pels habitatges construïts abans de 

l‟11 d‟Agost de 1984, és necessària una declaració responsable per tal de que tingui 

validesa la data. 
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Una altra de les dades que cal informar a l‟hora d‟elaborar un certificat d‟habitabilitat és 

la superfície útil del mateix. Per fer-ho, caldrà tenir sempre presents les especificacions 

que fa que el decret i annex tinguin validesa per aplicar-ho. 

Independentment de l‟antiguitat de l‟habitatge, es calcularà l‟ocupació màxima segons 

el Decret 141/2012: es fixa un nombre màxim d‟ocupants per habitatge en funció del 

nombre d‟habitacions i de la superfície d‟aquestes segons els següent paràmetres: 

- 1 persona per habitació > o = 5m2 

- 2 persones per habitació > o = 8m2 

- 3 persones per habitació > o = 12m2 

- 2 persones en habitatges sense habitació i únicament amb espais d‟us comú 

(E,M, E-M, E-M-C). 

Per últim, caldria esmenar que la vigència del Certificat de segona Ocupació o de 

Primera ocupació d‟habitatges rehabilitats te una vigència de 15 anys i caldrà renovar-lo 

un cop finalitzat aquest període. 
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1.3. Situació urbanística del cadastre 

L‟edifici que volem rehabilitar està situat al nucli urbà del poble de Torrelameu, com 

podem observar el la fotografia aèria del cadastre (Figura 1.Imatge de cadastre). El sòl 

sobre el que està construït és de tipus urbà segons el PGOU i data sobre l‟any 1910. 

 

Figura 1.Imatge de cadastre 

 

L‟habitatge té un acabat exterior diferent segons des d‟on l‟observem, ja que la façana 

principal (Figura 2.Façana principal. Patrimoni Històric de Torrelameu)està més 

treballada en l‟aspecte decoratiu que la posterior. La primera esmentada, situada en un 

dels carrers principals del poble, i per tant molt més pensada visual i 

arquitectònicament, presenta una simetria d‟ubicació de portes, balcons i finestres (els 

acabats ho denoten amb claredat). 

Donant un cop d‟ull simplement al propi arrebossat, però amb certa dificultat pel 

deteriorament sofert per més d‟un segle, encara s‟hi poden observar els dibuixos gravats 

i pintats, donant així un valor afegit. Aquest arrebossat amaga el material petri amb el 

que està realitzada.  
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Avui en dia, a més a més d‟aquests grafits, s‟hi pot observar l‟escut del Compte que hi 

va viure abans que els meus avantpassats, al mig de la façana, fet amb el mateix morter i 

donant-li cert volum per així destacar de la línia de la mateixa. Aquest fet ja la fa 

destacar respecte altres façanes del carrer i del propi poble, sent aquesta l‟única 

declarada patrimoni històric de Torrelameu. 

En l‟actualitat, se li ha donat un cert manteniment al morter de la façana principal per 

omplir i restaurar les zones malmeses. També es va aprofitar que venien els operaris per 

donar un cop de pintura damunt del morter. Els colors escollits havien de ser d‟unes 

certes tonalitats descrites pel POUM i per la categoria de patrimoni històric de la 

mateixa façana. 

 Figura 2.Façana principal. Patrimoni Històric de Torrelameu 
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1.4. Contextualització històrica 

L‟edifici de l‟habitatge unifamiliar entre mitgeres a la població de Torrelameu, que 

pertany a la comarca de la Noguera, província de Lleida, es troba al carrer del Forn nº 

36 per la façana principal, orientada cap al oest,  i al carrer de les Afores s/n per la 

façana de darrere, aquesta orientada cap a l‟est. 

El poble de Torrelameu es troba al sud de la comarca de la Noguera, és el primer poble 

de la comarca venint des de Lleida per la carretera C-12, limítrof amb la comarca del 

Segrià. La seva població, d‟uns 735 censats, es dedica bàsicament a la agricultura i al 

sector primari.  

El terme de Torrelameu és el més petit dels termes dels pobles que l‟envolten. És 

limítrof amb altres pobles de la Noguera i Segrià a més d‟estar situat entre dos rius 

(interfluvi). Aquestes poblacions son Albesa pel nord-oest, el riu Noguera Ribagorçana 

que delimita el terme amb Corbins pel sud-oest. Pel sud-est, amb el riu Segre que 

delimita els termes de Torrelameu i Vilanova de la Barca i Menàrguens, pel nord-oest.  

Té una extensió de gairebé 11 km
2
. Aquesta és la meitat de cultius de regadiu gràcies a 

l‟aigua del canal de la Noguera. La majoria dels conreus son de blat de moro, farratges, 

ordi i blat, hortalisses, però sobretot, arbres fruiters. 

El poble està configurat per un nucli històric compacte, on hi trobem la església del 

poble i  els carrers principals que s‟estenen al llarg de tot el nucli. La tipologia dels 

edificis es caracteritza per l‟agrupació d‟habitatges entre mitgeres alineades als carrers, 

tenint sortida a dos carrers. L‟alçada dels edificis no supera la planta baixa més dos 

pisos superiors (PB+2). La majoria d‟usos de la primera plana dels habitatges està 

destinada a magatzems, sent les altres restants destinades a un ús més residencial. 

L‟alçada dels habitatges per la part del darrere no supera la planta baixa, on la majoria 

tenen el pati o jardí. 
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2. Tipologia constructiva 

2.1. Descripció arquitectònica 

Es tracta d‟un habitatge unifamiliar construït entre mitgeres. Aquestes juntament amb 

les façanes delimiten una àrea rectangular aproximada d‟uns 300 metres quadrats. 

D‟aquesta superfície, no tota és zona interior, sinó 1/3 part és pati exterior i les 2/3 

restants són dependències tancades.  

L‟edifici està orientat seguint la mateixa línia dels altres edificis del carrer tenint la 

façana principal a l‟oest i la posterior a l‟est. Aquestes són les parets que sofriran més 

les accions climatològiques ja que les parets nord i sud es troben entre mitgeres on els 

agents exteriors influiran molt menys.  

L‟orientació de les façanes, aprofita la sortida del sol d‟est a oest, ens facilita una major 

incidència de hores de llum per il·luminar l‟interior de l‟habitatge per mitjà d‟obertures 

en les mateixes. A més, té la particularitat amb la paret mitgera orientada al sud, la que 

rep més hores de llum solar, al ser mitgera no té obertures tipus finestra com les façanes.  

Però en aquest cas, al tenir l‟habitatge una altura més de planta que l‟edifici veí amb el 

que delimita, disposa de dos petites obertures no practicables quasi a l‟alçada de la 

coberta del propi veí, tancades per amb un blocs de vidre translúcid, que deixa passar la 

llum de forma indirecta a l‟interior de l‟habitatge a segona planta. 

La zona tancada o habitatge consta de 3 plantes, planta baixa més dos plantes superiors 

on cadascuna té un ús diferent.  

Segons cadastre, i verificats per amidaments fets in situ, les mides en planta de la 

superfície construïda son d‟un 21,5 metres de llargada, de façana a façana i 11 metres 

d‟amplada aproximadament.  

 

Descripció planta baixa: 

La planta baixa consta de quatre zones dins de l‟habitatge amb usos força semblants en 

l‟actualitat, però diferents en el passat. També consta del pati exterior on hi trobem tres 

estances petites abans destinades pels animals domèstics. Començarem  la descripció 

des d‟on accedim a l‟habitatge per la façana principal, fins al pati exterior de la part del 

darrere, enumerant i descrivint les diferents zones segons la seva ubicació (Figura 3). 
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- Rebedor:La zona ubicada al sud-oest (accedint-hi per la façana principal) és el 

rebedor. Té una superfície d‟uns 26m
2
 i ens comunica amb unes escales de dos 

trams per accedir a la primera planta. Aquesta estança es va restaurar als anys 

80, arrebossant les parets amb morter per després pintar-les. Al terra es va ficar 

terratzo, de manera que es va tapiar l‟entrada al antic celler (on abans s‟hi 

accedia a traves d‟una reixa). Aquesta és la particularitat que volia ressaltar, ja 

que és la zona que més m‟hagués agradat de conservar i, per tant, m‟agradaria 

restaurar.  

- Carnisseria:Des d‟aquest rebedor podem accedir a altres dos zones de la planta 

baixa. La que es troba a la zona nord-oest, l‟antiga carnisseria dels padrins, on 

s‟accedeix des del rebedor a través d‟un petit arc de pedra, té una superfície de 

16m
2
. Antigament, també tenia accés des de l‟exterior, però per falta d‟us, també 

es va tapiar. Encara hi podem trobar la càmera frigorífica, així com el tauler de 

marbre i la bàscula des d‟on atenien als clients. En aquesta antiga carnisseria 

també hi consta un petit rebost que actualment s‟utilitza de magatzem i des d‟on 

s‟accedeix a la tercera zona de la planta baixa, l‟antic cinema. Abans 

d‟instal·lar-hi una càmera frigorífica,  s‟utilitzava l‟antic celler del rebedor per 

guardar i conservar la carn que després es venia a la pròpia carnisseria. 

- Antic cinema (saló gran):La zona que trobem al nord-est de la planta baixa és 

una estança gran, de quasi 63m
2
. Té accés des de la carnisseria per l‟oest i des 

del pati exterior de l‟est de l‟habitatge. Aquesta zona era coneguda antigament 

com el cinema. Durant els anys 60 s‟utilitzava per projectar-hi pel·lícules a la 

fresca i ho podien gaudir els veïns del poble.  Actualment,encara s‟hi pot veure 

el forat des d‟on s‟ubicava el projector. Actualment, té ús exclusiu de magatzem. 

- Magatzem:Finalment,detallarem l‟última estança de la planta baixa. Està situada 

al sud-est de l‟habitatge i per on s‟accedeix des de la façana est a través del pati 

exterior o per l‟oest des del rebedor esmenat anteriorment.  Té una superfície 

d‟uns 42m
2
 i es on s‟hi troba l‟escalfador i acumulador elèctric per l‟aigua 

calenta sanitària (ACS) i les bombones de gas propà per la cuina. Abans, també 

s‟hi ubicava la rentadora i un petit safareig per rentar-hi la roba. Apart de ser una 

estança d‟instal·lacions, també s‟utilitza per com a magatzem d‟eines d‟ús més 

continu i materials per la construcció. 
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Aquestes són les 4 zones principals de l‟habitatge. A més, en la planta baixa, hi ha un 

parell d‟estances exteriors més, sota cobert, ubicades més a l‟est, que no tenien quasi 

tancament vertical de fàbrica. Per sobre d‟aquestes hi ha les terrasses exteriors de la 

primera planta des d‟on accedim al propi habitatge (antigament el pati), i aquestes 

estances eren el corrals: una zona destinada al cuidat d‟animals pel propi consum. Són 

tres estances amb una superfície de 12m
2
 cadascuna, on actualment no hi ha animals 

domèstics, però fins fa poc, ja que quan hi vivien els padrins i nosaltres anàvem a 

estiuejar, encara hi cuidaven les gallines, conills i altres animals pel consum propi.  

 

 

Figura 3.Plànol de planta baixa estat actual 

 

Quadre de superfícies actuals de planta baixa: 

Taula 1:Quadre de superfícies útils PB 

Zona Superfície útil m
2 

Entrada (Rebedor) 26,40 

Botiga (Carnisseria) 14,06 

Rebost 6,20 

Saló (Antic cinema) 62,90 

Magatzem 42,52 

Cobert 12,31 

Galliner 11,97 

Estable 11,82 

TOTAL 190,46 

REBOST 

 
BOTIGA 

 

CINEMA 

 

REBEDOR 

 

MAGATZEM 

 
PATI 

 

COBERT 

 

GALLINER 

 

ESTABLE 
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Descripció planta primera: 

La primera planta era destinada pròpiament al ús de l‟habitatge. Està formada per uns 

50 m
2
 de terrassa exterior, dels qual uns 15m

2
 estan sota coberta de teula tradicional 

amb una estructura de fusta, formada per bigues de secció circular i jàsseres de fusta 

entre pilars (Figura 4). Les teules es subjectaven amb llates de fusta i, posteriorment, es 

va substituir per plafons de DM (conglomerat de fusta). 

La terrassa es troba situada a la part del darrere (on antigament hi havia els corrals, a la 

part est de l‟habitatge). En aquesta terrassa hi accedim per mitjà d‟unes escales que ens 

trobem quan entrem al pati des de la planta baixa. És una escala d‟un tram construïda 

amb la tècnica de volta a la catalana o de maó pla i esglaons de formigó. Aquesta 

tècnica era sovint utilitzada per la construcció d‟escales i cobriments de sostres. 

Es recolza sobre la paret mitgera orientada al sud i ens comunica el pati de planta baixa 

amb la terrassa de planta primera i façana posterior.  

Des de la façana, accedim a l‟habitatge, a través d‟una porta envidriada de dues fulles 

batents de fusta. Aquesta porta situada al mig de la façana ens comunica directament 

amb el passadís central. Des d‟allà podem arribar a les altres estances de l‟habitatge. Té 

una longitud de 12m i una amplada de 1,2m. 

Per descriure les diferents estances, les anomenarem segons la seva orientació, i en 

l‟ordre longitudinal de com estan ubicades des de que accedim a l‟habitatge (Figura 4) 

(Taula 2).  

- Cuina: és la primera estança, orientada al sud, la que ens trobem només al entrar 

(accedint a l‟habitatge, a mà esquerra). És una estança força quadrada amb una 

superfície d‟una mica més de 10 m
2
. Durant els anys 50, va estar ubicada en 

planta baixa on, actualment, hi ha el magatzem anomenat “botiga”. Llavors, es 

va traslladar a la actual ubicació, però no amb el mateix aspecte i 

condicionament. Fa uns 20 anys es va reconstruir i instal·lar mobiliari nou. Té 

una gran finestra orientada a la terrassa per il·luminar i ventilar de manera 

adequada. 

 

- Bany: a continuació de la cuina i compartint paret divisòria trobem l‟únic lavabo 

de l‟habitatge. Es un lavabo gran d‟uns 8m
2
 de superfície. Està dotat d‟un 
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inodor, banyera, bidet i pica. Aquest també va ser reconstruït en la mateixa 

reforma que es va fer a la cuina. Té la particularitat que està dotat amb 

accessoris per a minusvàlids i es va ampliar la porta per accedir-hi amb cadira de 

rodes i per maniobrar pel seu interior amb facilitat. 

En l‟obertura a l‟exterior també té una particularitat constructiva. Per la seva 

ubicació dins de l‟habitatge, només podria tenir finestra ala paret sud i, en aquest 

cas, és una paret de càrrega limítrof amb el veí(mitgera),on no es pot tenir 

finestres verticals a l‟exterior. Això ho van resoldre aprofitant l‟amplada de la 

paret per fer com un petit cel obert cobert amb una placa ondulada translúcida, 

que deixa passar la llum i ventilar l‟estança. L‟obertura té unes dimensions de 

1m per 1,20m. 

 

- Dormitori II: a continuació del lavabo trobem el segon dormitori doble. Té una 

superfície de 12 m
2
 i força quadrada. No té gaire il·luminació,ja que com hem 

explicat anteriorment, comparteix cel ras cobert amb el lavabo per la 

il·luminació i ventilació, però en aquest cas la finestra té unes dimensions 

inferiors, de 0,30m per 0,40m i està situada a una alçada de 1,80 m. 

 

- Caixa d‟escales: seguint pel passadís després del dormitori II, ens trobem amb 

dos trams d‟escala independents entre ells, separats per tancaments de fusta on 

conflueixen amb el propi passadís. La primera escala ens comunica amb la 

planta baixa. Està formada per dos trams perpendiculars de 1,20m d‟amplada i 

12 esglaons amb un replà al sisè esglaó. Aquests són de material petri, després 

de l‟anterior rehabilitació on van ser substituïts els de maó pla originals. 

En el cas de la segona escala, arranca des el passadís de primera planta on també 

hi trobem una  porta de fusta que ens ho separa del propi passadís, per evitar 

fugues de l‟aire calefactat al hivern tan per planta baixa com per la segona 

planta, ja que cap de les dues tenen sistema de calefacció. Està formada per tres 

trams en “U” amb una amplada d‟un metre i un total de 24 esglaons de maó pla. 

- Sala d‟estar: un cop arribem al final de passadís, ens trobem en una estança gran, 

d‟uns 18m
2
. És l‟última estança de l‟habitatge situada més a l‟oest amb les 

obertures al carrer del forn, és a dir, amb la façana principal. També des 

d‟aquesta estança s‟accedeix a un dormitori principal i a un altre dormitori petit. 
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El tancament d‟aquesta obertura és un porticó de fusta de dos fulles batents. 

Cada fulla té una amplada de 60cm i una alçada de 1,80m amb una petita 

finestra en cada fulla de 0,40x0,40metres. Aquesta petita finestra, al mateix 

temps, té un porticó petit en el cas de no deixar entrar la llum. Des del porticó de 

la sala, s‟accedeix a un dels dos balcons que té la façana principal. 

 

- Dormitori principal: com hem dit anteriorment, a aquesta estança s‟hi accedeix 

des de la sala d‟estar. És l‟última estança de l‟ala sud de l‟habitatge limítrof amb 

la caixa d‟escales. Té una superfície d‟uns 15m
2
. Al igual que la sala d‟estar, té 

una obertura a façana principal amb un porticó de les mateixes característiques, 

de doble fulla batent de fusta amb una petita vidriera  amb la possibilitat de 

tapar-la perquè no entri claror. 

 

- Dormitori III: És una estança petita que s‟hi accedeix també des de la sala 

d‟estar però a l‟ala nord de l‟habitatge. Té una superfície d‟uns 7 m
2
 i no té 

obertures a l‟exterior. El seu ús era de dormitori per a invitats i per accedir-hi 

disposa d‟una porta de dos fulles tota envidriada per entrar la llum de la sala 

d‟estar. Els vidres són translúcids, per no veure l‟interior des de la sala. 

 

- Menjador: per situar aquesta estança, tornarem al començament del passadís, des 

d‟on accedim a l‟habitatge (des de la façana del darrere, situada al est, on hi 

trobem la terrassa). És la primera estança que ens trobem de l‟ala nord de 

l‟habitatge entrant pel passadís. Té una superfície d‟un 11m
2
. El seu ús era 

destinat als àpats o reunions. Té una finestra que dóna a la terrassa amb dos 

fulles batents envidriades i dues fulles batents de fusta per la claror. També hi ha 

una porta tapiada des d‟on es podia accedir a un petit safareig que hi havia a la 

terrassa sota coberta (tenia accés des de l‟interior de l‟habitatge per allà). Quan 

es va reconstruir per segon cop la cuina, es va enderrocar, ja que no s‟hi feia ús 

amb el condicionament d‟una rentadora nova. 

 

- Dormitori IV: seguint pel passadís i limítrof amb el menjador hi trobem la quarta 

estança destinada a dormitori. Aquesta és de superfície reduïda com el dormitori 

III i té la mateixa particularitat de no tenir obertura directa a l‟exterior. Al igual 

que l‟altre dormitori interior, disposa d‟una porta envidriada pel pas de la llum 
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natural i una petita finestra a 1,80m d‟alçada que comunica amb el menjador per 

ventilar millor. 

 

 

 

Figura 4.Plànol primera planta estat actual 

 

 

Quadre de superfícies de primera planta: 

Taula 2.Quadre de superfícies P1 

Zona Superfície útil m
2
 

Cuina 9,70 

Menjador 12,20 

Bany 7,65 

Hab. Matrimoni II (dormitori II) 11,47 

Hab. Matrimoni I (dormitori principal) 19,37 

Sala d‟estar 21,40 

Hab. simple (dormitori III) 9,27 

Hab. Doble (dormitori IV) 9,21 

Passadís 13,64 

TOTAL 113,91 

 

 

SALA 
DORM IV 

MATRIMONI I 
MATRIMONI II BANY CUINA 

MENJADOR 

PASSADÍS 

DORM III 
TERRASSA 
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Descripció planta segona: 

La segona planta és l‟última sota coberta. Té més superfície que la primera planta, ja 

que la primera va produir un petita reculada quan es va construir l‟habitatge per una 

repartició de l‟herència entre els avantpassats.  

En aquesta repartició es van haver de modificar les parets de càrrega, de manera que en 

la primera planta (a diferència de les altres dos), la paret situada més al nord no és paret 

de càrrega. Aquesta paret és, actualment, una extensió de la casa dels veïns que els 

serveix de passadís dins del seu habitatge. Per aquesta raó, la planta primera té menys 

superfície habitable que la segona. 

Un cop explicat això,podem dir que la superfície útil del a segona planta és 124m
2
 

respecte als 106m
2
 de la primera planta. Antigament, el seu us era el desota coberta, on 

s‟hi guardaven tot tipus d‟aliments per un assecat i millor conservació, gràcies a una 

ventilació major i humitat reduïda. 

La planta es divideix en dos espais diàfans separats per la paret de càrrega central. 

Antigament hi havia construïdes unes particions en planta però posteriorment es van 

enderrocar per facilitar el manteniment de la coberta i el desús que tenien.  

No consta d‟instal·lació elèctrica pels 4 punts de llum de florescents que hi ha muntats. 

Manca instal·lació d‟aigua i de sanejament ja que mai ha tingut l‟ús propi d‟habitatge. 

Només s‟hi pot accedir per la caixa d‟escales interiors que comuniquen les tres plantes 

de l‟habitatge. 

En aquest planta només hi ha quatre obertures en façanes, dos obertures de 0,60x0,90m 

a la façana principal amb una fulla batent en cadascuna sense finestra. A la façana del 

darrere que dóna la terrassa hi ha dos obertures de dimensions 1,00x0,90m. Són les 

entrades de llum natural de la planta sota coberta, juntament amb una finestra a la paret 

càrrega sud que funciona com a mitgera. Com s‟ha explicat anteriorment en primera 

planta en el cas del lavabo i el dormitori II, hi ha una obertura en la mitgera per damunt 

de l‟edificació veïna. En aquest cas aquesta obertura lateral il·lumina la caixa d‟escales. 
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Descripció de les cobertes: 

En aquest habitatge trobem dues cobertes, la coberta principal a dos aigües que cobreix 

tota la planta de l‟habitatge i la coberta de planta primera de la terrassa a una aigua 

arrancant de la paret més al nord cap a l‟interior del pati. 

Tant la coberta principal com la de la terrassa, estan construïdes amb el mateix sistema 

constructiu: teules tradicionals col·locades damunt llates de fusta o canyissos en algunes 

parts de la teulada,  i aquests recolzats sobre bigues de fusta amb 0,80m d‟entrebigat. 

Des de fa uns anys i degut a les infiltracions d‟aigua de la coberta, s‟ha anat fent petits 

treballs de rehabilitació com a la teulada de la terrassa, on es van substituir les llates y 

encanyissat per plaques de conglomerat de fusta i la substitució de les teules trencades 

per unes altres en bon estat. En el cas de la coberta principal també es van substituir les 

teules trencades. 

 

 

Figura 5.Plànol de coberta estat actual 

 

Quadre de superfícies planta segona: 

Zona Superfície útil m
2 

Planta segona diàfana 124,71 

 

Taula 3.Quadre de superfícies P2 
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2.2. Memòria constructiva de l’estat actual 

2.2.1. Sustentació de l’edifici 

2.2.1.1. Tipus de fonamentació 

La realització de l‟estudi de la fonamentació és complexa en aquest tipus d‟edificis 

perquè es van construir fa més de 100 anys.  

Fent un recull d‟informació sobre sistemes 

constructius que s‟utilitzaven en aquella 

època, i sabent que l‟habitatge es basa en 

parets de càrrega, la fonamentació serà de 

sabates corregudes per tota la longitud de 

les pròpies parets estructurals. Per tant, les 

parets són una prolongació de les sabates. 

 

 

2.2.1.2. Tipus de terreny (estudi geotècnic) 

Gràcies a un estudi realitzat a un habitatge veïnal i 

per manca de material, hem sabut que el poble està 

edificat sobre un terreny POgm1 formada per 

conglomerats intercalats de gresos i lutites. Són 

roques sedimentaries formades a partir de 

partícules de riu. El valor orientatiu de la tensió 

admissible és de 0,392 KN/cm
2
 pel gres i 0,196 

KN/cm
2
. Al realitzar un descens de càrregues de 

l‟estat actual i de la posterior intervenció sabem els 

esforços que es transmet al terreny. Q adm> Q de 

l‟habitatge. 

 

 

 

Figura 6: Sabates corregudes sobre 

murs de càrrega 

Figura 7: Composició geològica del terreny 

a Torrelameu (La Noguera) 
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Figura 8: Mur de càrrega de pedra 

2.2.2. Sistema estructural 

2.2.2.1. Parets de càrrega 

El sistema constructiu d‟aquest habitatge es 

basa en parets de càrrega de maçoneria de 

pedra sedimentaria clàstica, formada per 

arena quarsífera. Té una textura compacta i 

gran resistència. Es troben unides pel 

conglomerant utilitzat en aquella època 

com és el morter de calç. En el nostre 

habitatge les podem trobar en dos de les 

tres parets longitudinals on es recolzen les 

bigues de fusta o de formigó que formen 

els forjats. El gruix d‟aquestes parets va 

disminuint a mesura que pugem de planta 

sent en planta baixa d‟uns 60 cm fins a 

planta segona sent de 50 cm. 

 

 

2.2.2.2. Pilar central 

En una de les tres parets on es recolzen les 

biguetes, ja siguin de fusta o de formigó esta 

formada per pilars de fàbrica units per una 

llomera (jàssera de fusta) just per davall del 

forjat. És el pilar central d‟aquesta paret,amb 

secció  octagonal al llarg de tota la seva alçada i 

amb una amplada de quasi be 1m. Aquest pilar 

treballa de planta baixa fins al carener de la 

coberta assolint una alçada de 10 metres. Esta fet 

de maó massís de fàbrica amb morter de calç i 

porta un revestiment de calç per donar-li un 

aspecte més regular i llis. 

 

Figura 9: Pilar central octogonal maó massís 
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Figura 10: Pilar cantoner de pedra 

2.2.2.3. Estructura portant 

 Pilar de cantonada de pedra  

És un pilar que es troba just al darrere de la façana 

principal (pedra) i de l‟antiga façana posterior de 

l‟habitatge (posteriorment es va construir la que 

veiem avui en dia de fàbrica). Es troben alineats 

amb el pilar de fàbrica de base octagonal i sobre 

d‟aquests tres es recolzen les llomeres de fusta fent 

la mateixa funció que les altres dues parets de 

càrrega de l‟habitatge. Tenen la base rectangular 

sent el costat més ample al que se recolzen les 

jàsseres de fusta. Les dimensions son de 45x60cm 

amb un revestiment de calç. 

 

 

 Pilar de fàbrica (construcció posterior – totxana de gerro)  

Aquests pilars es troben adjuntats a la paret de càrrega 

central de l‟habitatge. Es van construir quan un dels 

forjats de bigues de fusta en planta baixa van 

experimentar la fletxa sense arribar a la deformació 

límit i per evitar-ho s‟hi van col·locar un reforç 

metàl·lic. Aquest pilars tenen la funció de suportar 

aquesta estructura i contribuir al suport del forjat. 

Estan construïts amb maó calat estructural 

(29x14x10cm) formant uns pilars de base rectangular 

de 45x30cm sent el costat més ample al que s‟hi 

recolza les bigues metàl·liques. 

 

 

 

Figura 11: Pilar de fàbrica 
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Figura 13: Pilar de fàbrica de la construcció antiga 

 Pilar mixt de pedra i maó de fàbrica 

Aquest pilar es troba al pati exterior de la part del darrere 

de l‟habitatge. Arranca de planta baixa i arriba fins a la 

coberta de la terrassa exterior de planta primera. Entre dos 

pilars suporten la llomera i el pes de les bigues de fusta més 

les teules. Aquests dos pilars, embeguts a una paret de 

pedra i que fa de tancament del galliner de la planta baixa, 

estan fets de pedra fins arribar a la cota on es recolzen les 

bigues del forjat de la terrassa. D‟aquell punt fins la llomera 

de la coberta és de maó massís de fàbrica que té unes 

dimensions de 30x12x5cm i les del pilar en planta baixa 

son de 50x40cm amb blocs de pedra i a planta primera 

de45x45cm. 

 

 Pilar de fàbrica (construcció antiga) 

Aquest pilar es troba a la planta baixa de l‟ala 

nord i el primer del pòrtic mirant des de l‟est. És 

un pilar estructural però perquè en ell s‟hi recolza 

una jàssera de fusta del forjat de la primera planta 

en sentit longitudinal del pòrtic i lligat amb una 

paret de pedra en sentit transversal. Té una secció 

rectangular sent el canto més ample en sentit de 

la jàssera i tenir una major distancia 

d‟encastament ja que haurà de suportar una major 

baixada de càrregues. Les dimensions son de 

45x30 cm. Està construït amb maons massissos i 

morter de calç. El arrebossat de calç s‟ha anat 

deteriorant però encara se‟n pot observar a la 

part superior del pilar com s‟aprecia ala 

fotografia. 

 

Figura 12: Pilar mixt de pedra i maó 
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Figura 15: Trobament del arc mixt amb pilar de 

pedra reforçat amb fàbrica 

 Pilar de fàbrica (construcció posterior) 

Aquest pilar té poc a destacar respecte els pilars antics de 

l‟habitatge ja que es de construcció més nova (reforma). 

Tenen unes dimensions de 40x30cm i arranquen en planta 

baixa fins a planta primera. Son els que suporten el forjat 

de la part de terrassa orientada més al oest, l apart del 

damunt del coniller. Estan fets de maó de gerro massís de 

30x14x9cm i damunt s‟hi recolzen les bigues de formigó 

que es disposen del pilar fins la paret de pedra de 

tancament del galliner. 

 

 

 Arcs de descàrrega mix de pedra i maó pla 

En el nostre habitatge en destacarem dos 

d‟ells ubicats en planta baixa, concretament 

en l‟antic galliner o corral dels animals 

domèstics. Son dos arcs contigus de pedra 

quasi tots ells, quasi perquè un d‟ells es va 

construir amb maó pla en la meitat central. 

Fan la funció d‟una paret de càrrega però al 

fer-hi obertures, l‟arc condueix les càrregues 

verticals del forjats superiors als laterals dels 

arcs on s‟hi troben els pilars i aquests a la 

fonamentació a traves de la pròpia geometria 

dels arcs. 

Els dos tenen la mateixa alçada de la peça 

clau, la més elevada i central dels arcs de  

2,10 m per la part interior. El arc número 1 té una llum entre pilars de 2,50men canvi el 

numero 2 és de 2,00m. La línia d‟arrencada també és diferent sent en el arc número 1 

Figura 14: Pilar de fàbrica de maó calat 
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Figura 16: Arc de descàrrega de pedra i mixt 

d‟un metre, mentre que la de l‟arc numero 2 és de 1,70m en el pilar que no tenen en 

comú. 

En l‟actualitat se‟ls hi va fer una petita actuació de restauració fa un temps arrebossant 

amb morter de ciment el trobament dels arcs amb el forjat i les biguetes i de les parets 

del intradós dels arcs per reduir l‟erosió patida pel pas del temps.  

A més, com es pot apreciar a la fotografia, al pilar de l‟arc numero 2 que no es 

compartit amb l‟altre arc, per la mateixa erosió el pilar havia perdut secció en la base i 

el trobament amb el mateix arc, debilitant-n‟hi així la seva capacitat portant i de 

transmissió de carregues. Es va optar per solucionar-ho ampliant dita secció amb maó 

de fabrica per tot el seu perímetre i trobament amb l‟arc per reforçar l‟estructura. 
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Figura 17: Forjat planta baixa de bigues de fusta amb 

revoltó de calç in situ 

Figura 18: Forjat de bigues de fusta 

amb encadellat ceràmic 

2.2.2.4. Estructura horitzontal 

 Forjat amb bigues de fusta amb revoltó in situ  

Aquesta tipologia de forjat la trobarem en dos 

parts del habitatge: el forjat de planta primera 

de l‟ala nord i a tot el forjat de la segona 

planta. Aquest forjat no ha sofert cap tipus de 

rehabilitació del seus elements. Està  format 

per bigues de fusta de secció circular en planta 

baixa i secció quasi rectangular les bigues de 

planta primera. La distancia entre bigues es 

d‟uns 60cms. Entre les bigues es troben els 

revoltons fets in situ de morter de calç i runa 

ceràmica per donar-li més resistència. Els 

revoltons tenen un gruix d‟uns 5cms al centre i 

d‟uns 10 amb el trobament amb la biga. 

Damunt del revoltons hi ha una capa de morter  

per donar continuïtat a la planta i damunt 

l‟enrajolat ceràmic. 

 

 Forjat amb bigues de fusta amb encadellat 

ceràmic  

Aquesta tipologia de forjat només la trobarem en una 

petita zona de la casa, en el del galliner fins a l‟entrada 

de l‟antic cinema. La seva característica principal és la 

falta de revoltó entre les bigues amb una separació entre 

elles mot semblant a la del anterior forjat de fusta. 

Damunt les bigues s‟hi van col·locar directament uns 

encadellats ceràmics de 4cms de gruix enganxats entre 

ells amb pasta de guix. Damunt d‟aquest s‟hi va col·locar 

dues  capes de peces ceràmiques de maó pla a trencajunts 

(25x12x4cm) per evitar que l‟aigua travessés entre les juntes a la planta baixa. (sistema 

constructiu impermeabilitzant antic). 
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 Forjat amb bigues prefabricades de formigó  

Aquesta tipologia de forjat la trobem a l‟ala sud de la 

planta baixa del habitatge i a la conillera del pati. 

Com ja hem esmentat anteriorment, aquesta zona es 

va rehabilitar substituint les bigues de fusta per 

biguetes de formigó. Es van col·locar amb una 

distància entre eixos de 80cms recolzant-se a les dues 

parets de càrrega. Aquest forjat tampoc disposa de 

revolto de cap tipus, amb lo qual a sobre les bigues 

s‟hi van muntar uns encadellats ceràmics amb guix. 

Damunt dels encadellats s‟hi va estendre una capa de 

morter de 3 a 4cms fent la funció de capa de 

compressió i de base de fixació per les rajoles 

ceràmiques. 

 

 

 Bigues de formigó prefabricades de 

ciment aluminós  

Es tracta d‟un forjat de la terrassa exterior i dos 

bigues juntes que fan la funció de jàssera en el 

forjat de primera planta entre el galliner i el 

saló. El forjat de la terrassa consta de 9 

biguetes prefabricades amb un intereix de 

60cms amb encadellat ceràmic i capa de morter 

de ciment amb la funció de capa de compressió 

de 5cms. La doble jàssera té la funció de 

suportar el pes d‟una paret mitgera del veí que 

en planta primera entra uns un metre cap a 

l‟interior de l‟habitatge.En els dos casos, 

aquests elements estructurals s‟han de substituir 

per uns d‟obra nova per garantir l‟estabilitat i durabilitat de l‟habitatge. 

Figura 19: Forjat amb bigues de formigó i 

encadellat ceràmic 

Figura 20: forjat amb bigues de formigó de ciment 

aluminós 
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 Jàsseres de fusta (llomeres) 

Aquest element estructural té la funció de suportar càrregues i transmetre-les als pilars, 

per això ha de tenir una certa dimensió i estabilitat. En el nostre cas son unes jàsseres de 

fusta de 30x45cm de secció rectangular de 8 metres de longitud que es troben en la paret 

de mes al nord de l‟habitatge. Fa la mateixa funció d‟una paret de càrrega perquè i 

suporta tot el pes de la paret mitgera que ens separa del veí. Aquestes jàsseres es 

recolzen sobre la línia de pilars, 3 per ser exactes, amb l‟afegit de 2 pilars de fàbrica 

intercalats als 3 existents per reduir la llum de les llomeres a la meitat i així evitar 

fletxes majors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jàssera metàl·lica 

És l‟única que trobem en tot l‟habitatge. La trobem en l‟interior del forjat de planta 

baixa del magatzem de l‟ala sud des de la façana posterior. Esta en línia de la pròpia 

façana posterior suportant-n‟hi el pes de la mateixa i descarregant-lo a les parets de 

càrrega. La jàssera no es tota d‟una peça sinó esta composta per una estructura de perfils 

metàl·lics lligats entre per fer la funció que faria una biga de perfil IPE. Aquesta es ta 

formada per 2 perfils en “L” en la part inferior fixats formant una T invertida per 

suportar les carregues a flexió a la que està sotmesa. En la part superior de la biga també 

hi ha dos perfils en “L” por a la part inferior per suportar bé la compressió a la que està 

Figura 21: Jàssera de fusta de secció rectangular 
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sotmesa amb la flexo tracció de la part inferior, es a dir, per un equilibri d‟esforços de la 

pròpia biga. La part inferior de la biga esta lligada amb la part superior per mitjà d‟una 

estructura metàl·lica soldada i en gelosia formant la jàssera. 

Cal destacar les seves dimensions amb una alçada 40cm de cantell i amb una amplada 

de 16 cm amb la unió del dos perfils “L”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Escales de volta catalana o de maó pla 

És una tècnica de construcció tradicional catalana que 

consisteix en cobrir l‟espai desitjat col·locant peces de 

maó pla per la part plana de la fàbrica seguint la corba de 

la catenària invertida de tal manera que e tots els maons 

suportin el mateix pes. En el nostre cas l‟escala cobreix 

una longitud de 4 metres per 2,75 metres d‟altura. Conté 

15 graons de formigó amb unes dimensions aproximades 

de 0,3m d‟estesa i 0,18m d‟alçada i una amplada de graó 

de 0,9m. Aquesta tècnica constructiva fa que el pes del 

graons, per mitjà de la forma adoptada per la fàbrica (a la 

catalana), no el pateixi la pròpia fàbrica sinó que el 

transmet als punts de recolzament. 

  

Figura 22: Jàssera metàl·lica en gelosia 

Figura 23: Escala de volta 

catalana 
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2.2.2.5. Sistema de tancaments 

 Tancament vertical  

o Façana principal  

Aquesta façana és de les més antigues i més 

ben conservades del poble. Data de principis 

del segle XX. Està considerada patrimoni 

històric de Torrelameu.  

Està  construïda amb  pedra i revestida amb 

morter de calç. Les seves dimensions són 

8m d‟alçada per 14m d‟amplada,però és 

compartida amb els veïns.  Té un gruix de 

65cm tota la secció. Antigament, aquest 

morter de calç estava pintat i decorava la 

façana amb relleus i gravats simbolitzant la 

importància que tenia l‟habitatge . Les 

obertures, porta principal i secundaria en 

PB, dos balcons en P1 i dos finestres en P2 

no es poden modificar ni canviar, només 

rehabilitar. 

 

o Façana posterior de fàbrica  

Aquesta façana dóna a la part posterior de la casa, on antigament hi havia els corrals, 

per això, no està construïda com l‟anterior. La línia de façana ha estat modificada i en 

PB substituïda funcionalment per una jàssera metàl·lica per poder avançar i guanyar 

metres per fer-hi la terrassa que tenim actualment. Es recolza sobre un gruix de 15cm 

amb maó massís fins 1m d‟alçada i maó foradat fins P1. La façana comença a partir de 

la jàssera metàl·lica i està construïda amb doble paret de maó foradat (totxana) disposat 

a soga i cada 5 filades una a través per aparellar les dues parets donant un gruix total de 

30cm. Cal destacar que l‟arrencada de la paret (1 m) està construïda amb maó massís 

per la seva major resistència. Té unes dimensions de 5,2m d‟alçada per 8,5m d‟amplada 

amb dos finestres i una porta en P1 i dues finestres en P2. 

Figura 24: Façana principal 
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o Mur exterior i practicables  

El mur que delimita la parcel·la de l‟habitatge amb la línia 

carrer, a la part del davant es la façana principal i a la part 

del darrera es un mur de 3m d‟alçada construït amb maó 

foradat amb 15cm de gruix. A més hi ha una porta 

metàl·lica de dos fulles, per on accedim al pati, una de 1m i 

l‟altra de 1,80m d‟amplada per 2,20md‟alçada. 

  

Figura 26: Mur exterior de maó 

Figura 25: Façana posterior de fàbrica 
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 Tancaments horitzontals  

o Coberta principal 

És una coberta tradicional amb teules 

ceràmiques a dues aigües. Al ser un edifici 

entre mitgeres, l‟aigua recollida i 

canalitzada pels canelons ubicats a les 

respectives façanes i es evacuada 

directament i mitjançant una baixant al 

propi carrer. 

Té una superfície de 175m
2
 la coberta de 

l‟habitatge i una inclinació de la pendent 

de 25% cadascuna de les vessants. 

Està construïda sobre unes llomeres de 

fusta recolzades a les pròpies parets 

estructurals per repartir millor les 

càrregues de la teulada. Aquestes llomeres s‟uneixen entre elles i a les façanes, com es 

pot apreciar a les fotografies, amb uns ancoratges metàl·lics per donar continuïtat i 

major encastament en façana. En sentit transversal i recolzades a les llomeres s‟hi van 

col·locar les biguetes de secció circular d‟uns 18cm de diàmetre i amb una distància 

entre eixos de quasi un metre. Hi ha col·locades 14 biguetes contant la del carener.  

Damunt de les biguetes, primerament s‟hi van col·locar unes bigues de fusta més petites 

anomenades llates. Aquestes es recolzen a les biguetes però amb una separació entre 

elles molt menor, ja que entre elles s‟hi col·locaven les teules. En l‟altra vessant de la 

teulada de l‟habitatge, podem observar que a més de les llates, com es va muntar un 

encanyissat abans de col·locar-hi les llates per facilitar el muntatge de les teules i una 

major durabilitat vers als agents atmosfèrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 23: Mur de fàbrica 

exterior 

Figura 27: Coberta de bigues de fusta 
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En l‟actualitat, a causa de la degradació, trencament i envelliment d‟aquests canyissos i 

llates, i evitar així possibles fuites d‟aigua a l‟interior de l‟habitatge, van ser substituïts 

funcionalment  per uns panells de fusta DM de 3 cm de guix on s‟hi recolzen les llates, i 

una petita membrana asfàltica per garantir una major impermeabilització de la coberta. 

 

 

 

2.2.2.6. Sistema de compartimentació 

 Divisòries fixes 

o Envans 

Les parets divisòries interiors son de fàbrica, 

concretament de maó pla col·locats de cantell un amb 

els altres per formar un envà de 4 cm de gruix. Avui en 

dia les peces serien més lleugeres i se fixaries entre elles 

amb morter de ciment. Antigament el material utilitzat 

havia de ser guix amb un temps d‟enduriment ràpid 

aconseguint un mur esvelt i estable alhora que resistent. 

 

 

  

Figura 28: Substitució dels canyissos de la coberta per panells DM 

Figura 29: Paret divisòria interior 
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 Divisòries interiors practicables  

En un habitatge antic com el que estem descrivint, les 

divisòries practicables tenien una característica destaca més 

enllà de la forma, gruixos i dimensions dels tancament. Les 

portes de l‟habitacle, al no tenir obertures en totes les 

dependències, disposaven de superfícies vidriades de colors 

i translúcides, on per una part entrava  llum del passadís o 

de una altra zona il·luminada naturalment i alhora no 

deixava veure amb claredat el que havia a l‟interior. Aquesta 

característica no es troba en totes les portes de l‟habitatge, 

però si en les dependències que no tenien finestra. Les 

dimensions de portes son força estàndards, amb 2,20m 

d‟alçada i 0,80m d‟amplada. N‟ha de una i dos fulles batents 

i amb més o menys superfícies vidriades depenent de 

l‟obertura. 

 

2.2.2.7. Sistema d’acabats 

 Revestiment exterior  

o Morter de calç  

És una tècnica constructiva utilitzada des de finals de 

segle XVIII  fins principis del segle XX. Es va 

començar a utilitzar per protegir les façanes d pedra 

vista i diferenciar-les dels altres habitatges. Els material 

del que està format es una mescla de calç, sorra i aigua, 

en una proporció aproximada de 5:1 en pes de sorra 

respecte a calç. S‟aplica en dos temps, primer una capa 

més basta, anomenada trepa que es deixa endurir per 

desprès aplicar-li una altra capa més fina i donar-li 

l‟acabat final desitjat. En el nostre cas aquest arrebossat 

el trobem en la façana principal, amb una sèrie 

d‟esgrafiats i relleus al voltant de les obertures. També 

el trobem com espot observar a la fotografia en la construcció dels arcs de descàrrega en 

Figura 30: Porta de dos fulles 

batents 

Figura 31: Morter de calç en les dovelles 
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planta baixa, on es va utilitzar per arrebossar i protegir les dovelles del propi arc. Degut 

al pas del temps i dels agents atmosfèrics, aquest arrebossat s‟ha anat deteriorant. 

o Morter de ciment  

Aquest tipus de revestiment és molt més recent 

en quan al seu ús. Esta format per la mescla de 

ciment, sorra i aigua amb una proporció 

aproximada de 5:1 en pes. Com a 

característica més destacable, respecte al 

morter de calç, és que aquest té major 

resistència però menor flexibilitat. Té les 

mateixes funcions que el morter de calç de 

proporcionar protecció a algun element 

constructiu, però no té la de decorativa ja que 

no es tan manejable. En el nostre cas s‟ha 

utilitzat per arrebossar un pilar exterior de la 

porxada del pati. Aquest arrebossat degut al 

pas del temps i l‟aparició de fissures va patir 

despreniments i es va haver de refer de nou. 

 

 Revestiment interior  

o Enguixat  

Es un tipus de revestiment interior que consisteix en 

aplicar una mescla homogènia de guix i aigua sobre els 

paraments verticals o horitzontals , en envans en el aquest 

cas, per donar-li un acabat més continu. Apart de 

decoratiu, té les propietats de millora l‟aspecte acústic i 

tèrmic als parament interiors així com augmentar la 

resistència al foc. El gruix que es projecta al parament es 

de 1 a 1,5cms. En el nostre habitatge ho trobem en totes 

les habitacions seques (ni cuina ni bany) amb diferents 

tipus d‟acabats. El tipus de revestiment de guix  es el 

lliscat, amb capa fina de guix per desprès aplicar-hi una capa de pintura plàstica, o com 

Figura 32: Morter de ciment en pilar exterior 

Figura 33: Arrebossat de guix a l'interior 

de l'habitatge 
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en el menjador del davant, folrat amb paper. Al passadís la tècnica emprada es diferent, 

ja que té un acabat rugós. 

o Enrajolat (alicatat) 

En les habitacions humides de l‟habitatge, l‟acabat en les parets es l‟enrajolat o alicatat. 

Això passa perquè la humitat que es concentra en 

aquestes dependències degradaria el revestiment de 

guix produint-li patologies de augment de volum, 

taques i despreniments del mateix. A la nostra cuina es 

van col·locar unes rajoles ceràmiques de color blanc 

de dimensions 20x30cms amb un acabat esmaltat i 

petits dibuixos. Al bany també es van col·locar rajoles 

ceràmiques de les mateixes dimensions que a la cuina 

per amb un acabat més rugós i de color marró clar. La 

lletada de les juntes a la cuina es gris clar mentre que 

al bany es va escollir un color marró semblant al de 

les pròpies rajoles. 

 

 

 Revestiment interior horitzontal  

o Fals sostre  

En el nostre habitatge podem trobar dos tipus de fals 

sostre: un fet in situ al passadís i altres dependències 

com menjador principal i habitacions de l‟ala nord de la 

casa. Per no deixar vistes les bigues de fusta del forjat 

del P2, es va col·locar un encanyissat just per sota de les 

bigues subjectat a elles i als trobaments amb la paret. 

Damunt d‟aquest, es va projectar mecànicament una 

capa de guix formant així el fals sostre.  

L‟altre tipus de fals sostre i més contemporani el trobem 

al menjador del davant o saleta, amb plaques de cartró-

guix. Tenen unes dimensions de 0,5x0,5m amb un gruix 

Figura 34: Enrajolat ceràmic vertical 

Figura 35: falç sostre fabricat in situ 
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de 1cm. Estan col·locades a una distancia de les bigues de 20cm i fixades a elles per 

mitja de fil ferro. D‟aquesta manera es fiquen totes les plaques a un mateix nivell. 

Damunt dels dos tipus de fals sostre s‟ha aplicat una capa de pintura plàstica blanca. 

 

o Enrajolat  

Com a revestiment d‟interior per la major part de les 

dependències de la P1 i passadís es va col·locar una 

rajola de dimensions 30x30cm damunt d‟un suport de 

morter de ciment. Són de material ceràmic d‟una 

tonalitat marró rogenc. A causa de la fletxa adquirida pel 

forjat de fusta algunes rajoles estan soltes i fins i tot 

alguna trencada. La beurada de les juntes s‟ha després 

pel moviment de les rajoles i sembla que estiguin 

col·locades sense junta. 

 

 

o Enrajolat estances humides (antiadherent) 

Les dependències de la cuina i bany han estat  canviades 

dos vegades des de que es va construir l‟habitatge, per 

tant, no estan desfasades en temps. Tan les de la cuina 

com les del bany són de material ceràmic.  Les de la 

cuina tenen unes dimensions de 40x40 cm d‟un color 

marró rogenc semblant a les del passadís però amb una 

característica que denota que no son les originals de 

l‟habitatge: tenen un acabat antiadherent grau II. Les del 

bany són rectangulars de 40x20cm d‟un color marró 

molt clar i també tenen un grau de anti-adherència II. 

En tots dos casos, la beurada de les juntes son de color 

clar de 1 mil·límetre de gruix. 

 

Figura 36: Enrajolat horitzontal 

Figura 37: Enrajolat antiadherent 
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o Paviment de terratzo  

A la sala d‟entrada a l‟habitatge des de la façana 

principal trobem col·locat un paviment de terratzo de 

granit. No és l‟original, de quan es va construir la casa, 

ja que la sala pertany a l‟ala sud de la casa la qual va 

patir unes reformes posteriors. Té unes dimensions de 

30x30cm de color gris amb pedres petites negres i 

blanques polides (aspecte del granit). Estan col·locades 

sobre una base de sorra i morter de ciment amb una 

junta de color fosc de 1 mm de gruix. El terratzo, un cop 

col·locat i amb la lletada a les juntes, es polit amb una 

polidora de pedres per donar-li un acabat més brillant i 

llis. Finalment, se li aplica una capa de cera. També es 

va col·locar un sòcol granit de 4cm d‟altura i de 30cm 

de longitud respectant les juntes del terratzo. 

 

2.2.2.8. Sistema de condicionaments 

 Instal·lacions d’aigua freda i ACS 

La instal·lació d‟aigua ens entra a traves de la escomesa 

per la façana principal. Hi ha una clau de pas al exterior 

de l‟habitatge amb una tapa de registre metàl·lica. Un cop 

entra al edifici per PB, tenim el cantador amb un armari a 

l‟entrada per poder-hi fer les lectures que calguin. D‟allà, 

continua per l‟interior de la paret travessant les escales 

fins al magatzem on es troba amb el sistema 

d‟escalfament d‟aigua que es tracta d‟un depòsit 

acumulador elèctric de 100 litres. El circuit continua fins 

la jàssera metàl·lica i travessant el terrat de damunt entra 

per la façana de darrera directament a al cuina i desprès al 

bany. Les canonades que circulen per planta baixa ara 

son de plàstic d‟una polzada de diàmetre però el tram d‟entrada a la cuina encara es de 

plom, com antigament s‟utilitzaven. 

Figura 38: Terratzo 30x30cm 

Figura 39: Escalfador/Acumulador d'ACS 

38



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

 Sistema d’evacuació  

Antigament, no tenien sistema d‟evacuació, les aigües brutes es tiraven a la part del 

darrere de l‟habitatge, on avui en dia hi ha el pati en PB. Posteriorment, es va construir 

el sistema de clavegueram del poble. Aquest passa per davant la façana principal i esta 

connectat a la casa per una canonada de formigó enterrada, amb un diàmetre de 200mm, 

que travessa la casa per la part de l‟antic cinema  i la botiga de PB fins arribar a 

l‟arqueta col·lectora que tenim al pati del darrera des de l‟any 1954. En aquesta arqueta, 

hi desemboca les canonades de PVC, diàmetre de 2 polzades, que provenen de cuina i 

bany, que circulen per sota el terrat de P1 més l‟aigua recollida del pati exterior a través 

d‟una claveguera. Abans, no hi havia separació d‟aigües fecals i pluvials. 

  

Figura 40: Sistema d’evacuació aigües brutes 
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 Il·luminació i esquema elèctric  

A l‟escomesa general de la línia elèctrica ens hi connectem 

per la façana principal, a través d‟un cablejat que ens arriba 

volat (cablejat aeri). Entra a la casa i circula pel cantador 

individual, que aquest es troba a un armari amb porta batent 

a més d‟un metre d‟alçada respecte el terra, damunt del 

cantador d‟aigua. Al mateix armari tenim la caixa general 

de protecció, la línia de repartició i el cantador individual. 

A més, també hi ha centralitzats el quadre de comandament 

i protecció amb el interruptor de control de màxima 

potencia (ICMP), els interruptors diferencials i magneto 

tèrmics per unes possibles baixades de tensió o curtcircuits 

detectats per aquests interruptors i obrir el circuit per evitar 

que la corrent afecti als usuaris de l‟habitatge. 

 

 Sistema de climatització  

En aquest habitatge no tenien cap tipus d‟instal·lació de 

climatització. Quan hi vivien els meus avantpassats, l‟únic 

sistema d‟aclimatament eren unes estufes cilíndriques 

metàl·liques de 1 metre d‟alçada. Estaven connectades al 

exterior per coberta travessant els forjats o per façana 

travessant els murs, per uns tubs metàl·lics de 100mm de 

diàmetre. Generaven escalfor al hivern gràcies a la 

combustió de carbó vegetal, el qual acumulaven al magatzem 

i carregaven amb petites dosis. Era un sistema poc eficient, 

no per falta de poder calorífic generat, sinó per les moltes 

fuites que tenia la casa. Havien de reforçar la climatització 

amb estufes elèctriques de resistència que tenen un alt 

consum i poc poder calorífic. 

  

Figura 41: Quadre general del 

sistema elèctric 

Figura 42: Sistema de climatització 

(estufa de llenya) 
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3. Diagnosi de patologies 

3.1. Prediagnosi 

Reconeixement realitzat 

Durant la primera vista es va realitzar un primer reconeixement de la problemàtica 

existent, detectant aquells punts o zones lesionades en l‟edifici.  

En les posteriors visites es va profunditzar en l‟estudi de cada una de les diferents 

lesions, intentant trobar les pròpies causes, analitzant en algunes lesions el 

comportament del sistema constructiu per tal de trobar les seves causes. També es va 

estudiar l‟edifici més a fons, realitzant croquis dels diferents sistemes constructius, tot 

prenent mesures dels diferents elements. 

L‟última visita realitzada va servir per verificar i donar validesa al diagnòstic. Altrament 

es va realitzar un últim reconeixement per tal de comprovar l‟evolució de les diferents 

lesions. 

Observacions 

Dades ambientals:  

 Situació geogràfica: Comarca de la Noguera (província de Lleida) 

 Altitud: 201m 

 Humitat relativa mitjana: 72% 

 Temperatures màximes i mínimes absolutes: 38.6ºC   i   -6.5ºC 

 Temperatura mitjana: 14.8ºC 

 Precipitació total acumulada: 526.8mm 

 Irradiació global mitjana diària: 16.9MJ/m^2 

 Velocitat mitjana del vent (a 2 m): 2,1 m/s 

 Direcció dominant: E 

 Contaminació: habitatge unifamiliar situada al centre del poble. 

 Ambient o Grau d‟exposició actual: segons la EHE-06, es determina un Ambient 

IIa (normal, humitat alta). Els recobriments que s‟haurien d‟emprar avui en dia 

serien d‟uns 3,5 cm.  
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Problemàtica observada 

En una primera valoració observem que la majoria de lesions trobades es presenten de 

forma generalitzada. Les humitats són presents en gran part de l‟interior de l‟habitatge i 

les esquerdes de la façana van quasi de costat a costat. 

En l„estudi realitzat només es contemplen les patologies observables en les tres plantes 

de l‟habitatge, encara que tinguin usos diferents, la majoria dels casos s‟han trobat en  

planta baixa i segona planta; així com també les causes que les provoquen i les 

solucions a realitzar, ja que les dos plantes són idèntiques. 
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3.2. Patofitxelogies físiques 

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament:intradós de la coberta 

Localització 

Imatge 

Descripció 

Brutícia produïda pel dipòsit de partícules que es troben en suspensió a l’ambient. 

IDENTIFICACIÓ 

Brutícia 

TIPUS 

física 

Nº DE FITXA 

1 
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Causes 

Directes: 

Contaminació ambiental, partícules volàtils,... 

 

Indirectes: 

Falta de neteja. 

 

Possible evolució: 

Envelliment superficial dels materials d’acabat interiors. 

La falta de manteniment afavoreix la proliferació d’organismes vegetals i animals. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Neteja a fons de tota l’estança, i en particular, realitzar un rentat dels materials d’acabat 

amb aigua i sabons neutres i per a finalitzar, refer el revestiment. 

Manteniment  

Netejar periòdicament l’estança. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sostre primera planta 

 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓ 

Brutícia per rentat 

diferencial 

TIPUS 

física 

Nº DE FITXA 

2 
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 Descripció 

Brutícia produïda pel dipòsit de partícules que es troben en suspensió a l’ambient, 

netejades de forma irregular a la façana per l’aigua de pluja i dipositades en el intradós 

de la terrassa. 

Causes 

Directes: 

Contaminació ambiental, partícules volàtils,... 

Possible evolució: 

Envelliment superficial dels materials de terrassa. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Realitzar un rentat de la façana amb aigua a pressió i sabons neutres. 

Assecat de la paret. 

Aplicar imprimació hidròfuga a la superfície d’aquesta. 

Refer el revestiment. 

Manteniment 

En funció del grau de brutícia de la façana, es faran els treballs de rentat i hidrofugació 

que es creguin convenients. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal  

Emplaçament: segona planta  

 

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓ 

Filtracions per la fusteria 

TIPUS 

física 

Nº DE FITXA 

3 
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Descripció 

Taques allargades en forma de regalim al brancal de la paret interior de façana i per la 

part interior del dintell de fusta, amb una visible degradació del material d’acabat, i la 

presència d’organismes vegetals. 

Pèrdua de la pedra de l’ampit de la finestra i despreniment del material d’acabat. 

Causes 

Directes: 

Error d’execució: 

- Falta de segellat a les unions entre parament i fusteria. 

- Falta de pendent a l’ampit. 

Indirectes: 

Que la finestra romangués oberta un període extens de temps, lloc per on l’aigua 

penetrava amb facilitat. 

Possible evolució: 

La continuada filtració d’aigua podria ocasionar l’aparició d’organismes vegetals de 

podriment destructius, que podrien créixer cap a l’interior de la paret, arribant a provocar 

una disgregació de la pedra. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Colꞏlocació d’un trencaaigües ceràmic amb goteró. 

Colꞏlocació de fusteria igual o similar a l’existent i posterior segellat de juntes entre 

diferents materials. 

Repicat del revestiment de guix. 

Assecat de la paret. 

Refer el revestiment. 

 

* Es recomana utilitzar materials compatibles física i químicament amb els materials 

existents. 
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Manteniment 

Comprovació de l’estat de la fusteria, de les juntes entre materials i del revestiment 

interior de la paret. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: coberta de la terrassa de la primera planta 

 

 

Localització 

 

 

 

Imatge 

 

Descripció 

Presència de fongs a les bigues de sota forjat terrassa. 

Presència d’eflorescències en les peces de fàbrica de sota forjat terrassa. 

IDENTIFICACIÓ 

Humitat per filtració de la 

coberta inclinada 

TIPUS 

física 

Nº DE FITXA 

4 
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Causes 

Directes: 

1- Degradació i envelliment dels materials per falta de manteniment de la coberta, 

que ha provocat el creixement de vegetació, obstruint així la sortida d’aigües, 

amb la conseqüent filtració per les juntes deteriorades o punts de trobament. 

2- Com a conseqüència de l’anterior causa, el deteriorament dels materials de la 

terrassa mes el pandeig de les bigues de fusta de la pròpia terrassa, ha quedat 

una superfície no regular, on l’acumulació d’aigua en forma de basses ha 

afavorit la penetració d’aquesta a través de juntes de construcció. 

 

Indirectes: 

Error d’execució: falta d’impermeabilització en coberta. 

Falta de manteniment. 

 

Possible evolució: 

La contínua filtració d’aigua podria ocasionar la putrefacció total de la fusta, o la 

possible penetració d’agents destructors biòtics en el recolzament de les bigues 

adjacents, reduint així la seva secció i la seva capacitat portant. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Substituir les bigues podrides per unes de noves, ja sigui funcionalment o físicament. 

* Es recomana utilitzar materials compatibles física i químicament amb els materials 

existents. 

Manteniment 

Controlar l’estat de la coberta i de les bigues la que sustenten. 

Altres observacions 

Es recomana una diagnosis, per la comprovació de la durabilitat i seguretat de la 

coberta. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal  

Emplaçament: segona planta  

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

Descripció 

Es pot observar a simple vista taques d’humitat i fongs a la zona inferior del parament de 

façana, tant en la part interior com en l’exterior, amb una visible degradació i caiguda 

del material de revestiment i presència de fongs. 

IDENTIFICACIÓ 

Humitat per capilꞏlaritat 

TIPUS 

física 

Nº DE FITXA 

5 
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Causes 

Directes: 

Error constructiu: Els murs de càrrega no es van impermeabilitzar ni drenar en el dia de 

la seva construcció, factor accentuat al ser una paret freda, on no toca el sol. 

 

Possible evolució: 

Disgregació del revestiment. 

Despreniment de la pintura. 

Disgregació de la pedra. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Execució d’una barrera horitzontal: 

‐ Rebaix de la cota de terreny fins a una cota igual o inferior al nivell del 

parament. 

‐ Eliminació del revocat. 

‐ Assecat de la paret de pedra. 

‐ Tall horitzontal del mur. 

‐ Introducció de morter epoxi. 

‐ Refer el revestiment. 

 

Reparació de la causa: 

Muntar una barrera impermeable al voltant de la paret. 

Posar tubs de drenatge al terreny. 

 

* Utilitzar materials compatibles física i químicament amb els materials que conformen 

el mur existent. 

 

Manteniment 

Controlar l’estat del revestiment i comprovar que el nivell de capilꞏlaritat ha baixat. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: primera planta 

 

Localització 

 

Imatge 

 

 Descripció 

Seguit de taques de dimensions i intensitats variables en forma de núvol al sostre del 

bany o en una altra habitació. 

IDENTIFICACIÓ 

Humitat per condensació 

TIPUS 

física 

Nº DE FITXA 

6 
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Causes 

Directes: 

Alt grau d’humitat ambiental. 

Manca de ventilació: la superfície de ventilació és insuficient. 

 

Indirectes: 

Error constructiu: falta d’aïllament del sostre. La diferència de temperatura i de grau 

d’humitat entre un costat i l’altre del forjat fa que apareixen aquest seguit de taques. 

 

Possible evolució: 

La continuada presència d’aigua podria ocasionar l’aparició d’organismes vegetals o 

fúngics en el fals sostre. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Repicat del revestiment. 

‐ Assecat del forjat. 

‐ Refer el revestiment. 

 

Reparació de la causa: 

- Aconseguir una bona ventilació de la sala, ja sigui construint una finestra més gran, o 

condicionant el clima interior mitjançant calefacció (no humida).. 

- Aïllar tèrmicament el sostre de l’habitació, reconstruint el fals sostre de guix, que és 

un bon regulador de la humitat. 

* Es recomana utilitzar materials compatibles física i químicament amb els materials 

existents. 

Manteniment 

Comprovació de l’estat del sostre, vigilant que no tornin a aparèixer taques. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: pati de la planta baixa 

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

Descripció 

Taques blanquinoses (eflorescències) a les peces ceràmiques que conformen la paret del 

pati, produïdes per la humitat de filtració per la paret. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Humitat per filtració de la 

paret 

TIPUS 

física 

Nº DE FITXA 

7 
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Causes 

Directes: 

Falta de ràfec o ràfec insuficient a la coberta inclinada posterior, el què ha causat que les 

aigües de pluja vagin lliscant i filtrant-se per la paret. 

 

Indirectes: 

Error d’execució: 

- Falta de ràfec en determinades zones de la coberta, i on n’hi ha, no està encastat a la 

paret, facilitant la filtració d’aigua. 

- Falta d’impermeabilització. 

Falta de manteniment. 

 

Possible evolució: 

La continuada filtració d’aigua podria ocasionar el podriment o possible penetració 

d’agents destructors biòtics en el recolzament de les bigues adjacents de la coberta en el 

trobament amb la façana, podent reduir així la seva secció i la seva capacitat portant. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Assecat de la paret. 

‐ Injecció de resines a les fissures, per evitar l’alt grau de porositat que presenta la 

paret. 

‐ Protecció de la façana amb material impermeable. 

Reparació de la causa: 

Rehabilitar de manera correcta la coberta existent. 

Modificar el ràfec existent per a que voli més respecte la línia de façana. 

* Es recomana utilitzar materials compatibles física i químicament amb els materials 

existents. 

Manteniment 

Comprovació de l’estat de la façana, netejant-la quan s’estimi oportú. 

Altres observacions 

Es recomana una diagnosis, per la comprovació de la durabilitat i seguretat l’element. 
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3.3. Patologies químiques 

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-coberta/terrassa de la primera planta 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 Descripció 

Acumulació d’excrements de coloms, nius, plomes i brutícia en general. 

IDENTIFICACIÓ 

Organismes animals: 

coloms, orenetes, estornells. 

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

8 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Intrusisme animal. 

Possible evolució: 

Degradació dels materials per reacció química. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Eliminació dels animals que originen aquesta degradació. 

Neteja de totes les zones afectades per l’intrusisme animal: nius i zones amb 

excrements. 

 

Reparació de la causa: 

Garantir l’estanqueïtat de l’estança: tancar totes les obertures. 

Manteniment 

Comprovació visual de què s’han eliminat totalment els animals i que no hi ha cap forat 

per on puguin tornar a entrar. 

 

 

  

59



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota coberta/terrassa de la primera planta  

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripció 

Aparició de forats de diàmetres diferents a la part superficial de la fusta. 

Existència de galeries en la direcció de les fibres de la fusta. 

Pèrdua de secció de parts de la fusta. 

IDENTIFICACIÓ 

Insectes xilòfags 

(cerambícids): Corc gros 

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

9 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

No protecció de la fusta. 

Ambient òptim d’humitat i temperatura. 

  

Possible evolució: 

Si no es para l’atac xilòfag dels corcs, es pot produir una reducció de secció important, i 

per tant, pèrdua de resistència. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Fumigació. 

En funció de la localització i de la intensitat de l’atac, i de les parts de la fusta que hagin 

perdut la seva capacitat mecànica, es realitzarà el reforç o substitució dels elements 

portants danyats. 

 

Reparació de la causa: 

En qualsevol cas, es protegiran aquests elements atacables en front a un nou atac 

exterior. 

Solucionar els problemes d’humitat de la coberta. 

Manteniment 

Comprovació de l’estat de la biga atacada i de la resta de bigues com a prevenció, i per 

veure si s’ha exterminat totalment la colònia d’insectes o si se n’hi ha instalꞏlat una de 

nova. 

Altres observacions 

S’aconsella realitzar una diagnosis per a comprovar com han malmès les propietats de la 

biga degut als atacs dels insectes xilòfags. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-forjat/terrassa de la planta baixa 

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

Descripció 

Polsim de color blanquinós (cristalꞏlització de sals contingudes en l’aigua) adherit a la 

superfície del encadellat ceràmic del forjat de planta primera (terrassa). 

IDENTIFICACIÓ 

Eflorescències 

TIPUS 

química 

Nº DE FITXA 

10 
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Causes 

Directes: 

Sals contingudes en els materials que componen el encadellat ceràmic del forjat. 

Falta d’ impermeabilització en el forjat exterior: inexistència de material 

impermeabilitzant. Això repercuteix en les plantes inferiors. 

 

Indirectes: 

Filtració d’aigua pel forjat de la terrassa degut a les esquerdes al morter per retraccions o 

fletxes del propi forjat, que provoca alteracions químiques en el encadellat ceràmic del 

forjat. 

 

Possible evolució: 

Si tan sols són eflorescències superficials, només afecten l’estètica del forjat. De totes 

maneres, és aconsellable que es tractin degudament, ja que si no, podrien carbonatar-se i 

endurir-se, quedant una crosta. Això complicaria la seva neteja, per la qual s’haurien 

d’utilitzar productes químics. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Provocar les eflorescències amb aigua. 

Neteja superficial amb raspall. 

 

Reparació de la causa: 

Sanejati rehabilitació del forjat, ja que les bigues existents no estan en gaire bon estat, i 

fent-lo correctament, amb totes les capes corresponents, ara inexistents -aïllament i 

impermeabilització-, mitjançant una correcta posta en obra. 

Manteniment 

Comprovació visual. Revisar que les taques d’eflorescències no tornin a sortir. 

Altres observacions 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-forjat/terrassa de la planta baixa 

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripció 

Taques de diferents tonalitats verdoses situades en la superfície del contrafort i prop del 

ràfec de la façana posterior (nord-est). 

IDENTIFICACIÓ 

Líquens 

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

11 
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Causes 

Directes: 

‐ Error constructiu: La manca de colꞏlocació d’un ràfec amb goteró per evitar que 

l’aigua discórrer per la superfície del parament. 

‐ Falta de canal per recollir les aigües de la terrassa i conduir-les per una baixant 

fins a la bonera del pati 

 

Indirectes: 

La orientació de la façana, cara al nord-est, dificulta el seu eixugat, i afavoreix la 

formació de líquens, ja que tenen un ambient més humit i menys assolellat. 

 

Possible evolució: 

Degradació del material de revestiment. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Rentar la façana amb aigua a pressió i sabons neutres. Assecar i aplicar material 

hidròfug. 

 

Reparació de la causa: 

Construir un ràfec que voli més respecte la línia de façana i construir-hi un goteró. 

Manteniment 

Inspecció visual de la netedat de la façana. En cas que estigui bruta, i depenent de quin 

grau presenti, es faran els treballs de neteja i hidrofugació que es creguin convenients. 

Altres observacions 

El fet de que sota del ràfec insuficient, hi trobem els caps de les biguetes de formigó, fa 

que l’actuació sigui més greu per no afectar a la part estructural del forjat. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: escala exterior del pati 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripció 

Organismes vegetals, fongs, adherits a la superfície dels encadellats i escales exteriors. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Líquens 

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

12 
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Causes 

Directes: 

Degradació del material. Amb el pas del temps, les prestacions dels encadellats i del 

material que la componen han minvat, tant en aspecte com en eficàcia. 

En el cas de les escales, no es degrada el material amb tanta facilitat però perjudica en el 

seu aspecte. 

 

Indirectes: 

La orientació de les escales, cara al nord, i amb un cos que la tapa del Sol, dificulta el 

seu assecat, i afavoreix la formació de líquens, ja que tenen un ambient més humit i 

menys assolellat. 

 

Possible evolució: 

Degradació del bloc d’escala. 

Possible infiltració d’aigua per les juntes entre peces i per les mateixes peces. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Rentar la coberta amb aigua a pressió i sabons neutres. 

En el cas de les escales es suficient amb un bon rentat a pressió. 

 

Reparació de la causa: 

Efectuar un bon manteniment de la coberta. 

Manteniment 

Inspecció visual de la netedat de la coberta. En cas que estigui bruta, i depenent de quin 

grau presenti, es faran els treballs de neteja i hidrofugació que es creguin convenients. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-coberta de la primera planta  

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 Descripció 

La fusta presenta un aspecte tendre, amb color blanquinós, presenta forats en direcció de 

les fibres (probablement, acció de corcs), i s’hi pot observar el cap de la biga totalment 

deteriorat. 

IDENTIFICACIÓ 

Organismes vegetals: fongs 

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

13 
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Causes 

Directes: 

A la fusta no se li va aplicar cap tractament impermeabilitzant. 

Ambient òptim d’humitat i temperatura, alt grau d’exposició. 

 

Possible evolució: 

Si no es para l’alta presència d’humitat, la podrició continuarà estenent-se, i els corcs 

continuaran tenint un ambient òptim. Així doncs, la biga acabarà sense poder complir la 

seva funció estructural degut a la pèrdua de forma i secció. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

En funció del grau d’atac -en aquest cas és més que recomanable- es procedirà a la 

substitució de la biga malmesa per un altra similar i si li aplicarà un tractament 

impermeabilitzant i contra l’aparició de fongs. 

En cas que no es consideri oportú, es fumigarà la fusta i es reforçaran les parts 

malmeses. 

 

Reparació de la causa: 

En qualsevol de les dues opcions esmentades, la fusta es protegirà per un futur atac 

exterior. 

Solucionar els problemes d’humitat de la coberta i de la pròpia execució. 

Solucionar les filtracions de la coberta. 

Manteniment 

Comprovació de l’aspecte de la fusta per veure si encara hi ha presència vegetal. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-forjat de la planta baixa 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

Oxidació i corrosió en l’armadura de les biguetes de formigó. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Corrosió - oxidació  

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

14 

70



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Deteriorament i pèrdua del recobriment de formigó de l’armat de la bigueta, o 

recobriment insuficient de la pròpia bigueta. 

  

Possible evolució: 

Degradació i ruptura dels materials que estan en contacte amb el metall, a causa de 

l’augment de volum que produeix l’oxidació. Això pot provocar una possible separació 

dels elements que conformen la bigueta, resultant una esquerda més marcada al llarg de 

la mateixa. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Sanejament dels elements oxidats: raspat amb raspall metàlꞏlic, neteja, i 

posteriorment, aplicar una pintura antioxidant. 

‐ Repicar la part del formigó  malmès. 

‐ Aplicar un recobriment amb resines epoxi per evitar una major oxidació de 

l’armadura 

 

Reparació de la causa: 

Es recomana l’ampliació del ràfec de la terrassa per a que els caps de les bigues no 

entrin tan en contacte amb l’aigua de la pluja o es colꞏloqui un trencaaigües. 

Manteniment 

Comprovar que no apareixen noves fissures a la bigueta. 

Altres observacions 

S’haurà de realitzar el tractament de resines periòdicament per assegurar un correcte 

recobriment i frenar així l’oxidació i corrosió del elements metàlꞏlics. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-forjat de la planta baixa  

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 Descripció 

Esquerdes longitudinals a la part inferior de les biguetes, sobretot a les zones que estan 

al exterior i amb contacte permanent amb les accions meteorològiques. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Corrosió – oxidació en 

biguetes  

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

15 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Podria ser per falta de recobriment de l’element de formigó, o degradació per falta de 

manteniment del material de protecció. 

L’esquerda de les biguetes és deguda a l’inflamen per oxidació dels elements metàlꞏlics, 

el què comporta un augment de volum, i al no trobar espai suficient, ha acabat fent una 

esquerda.  

Possible evolució: 

Degradació i ruptura dels materials que estan en contacte amb el metall, a causa de 

l’augment de volum que produeix l’oxidació. Això pot provocar una possible separació 

dels elements que conformen la bigueta, resultant una esquerda més marcada. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

1a- Sanejament dels elements oxidats: raspat amb raspall metàlꞏlic, neteja, i 

posteriorment, aplicar una pintura antioxidant. 

1b- Repicat del formigó malmès a causa de l’oxidació del metall de les armadures. 

2- Se li aplicaran les resines epoxi per posteriorment aplicar-hi formigó nou i aquest que 

s’adhereixi de forma correcta i segura.  

 

Reparació de la causa: 

Aplicar periòdicament pintura antioxidant als elements metàlꞏlics. 

Manteniment 

 

Inspecció de l’estat dels recobriments amb resines, i si es creu necessari, pintar l’element 

novament. 

Comprovar que no apareixen noves fissures a l’element estructural. 

Altres observacions 

Si la peça ha arribat a deteriorar-se molt a causa de la corrosió, se substituirà per una 

similar a l’existent, per evitar així possibles ruptures i danys derivats majors en la pròpia 

estructura. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: escala exterior del pati 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 Descripció 

Creixement de plantes a la trobada (i proximitats) entre parament vertical de pedra i 

coberta. 

IDENTIFICACIÓ 

Plantes 

TIPUS 

Química 

Nº DE FITXA 

16 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Dipòsit de partícules i acumulació d’aigua per falta de manteniment de l’element. 

Possible evolució: 

Que augmenti el creixement de la vegetació, provocant un augment encara més 

significatiu de la humitat retinguda a la trobada, facilitant el podriment de les bigues de 

coberta, així com una possible sobrecàrrega pel pes de les plantes. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

A les escales serà necessària una neteja exhaustiva amb aigua a pressió per evitar 

possibles danys en els usuaris l’escala. 

Neteja de la coberta, extraient la totalitat de la vegetació existent, i posteriorment, 

reposant  les teules ara inexistents. 

Manteniment 

Es farà un programa de neteja periòdica que impedeixi l’acumulació de terra, en 

canalons, racons i trobades (ja que les plantes necessiten una base pel seu creixement). 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

3.4. Patologies mecàniques 

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-forjat de la planta baixa 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 Descripció 

Esquerdes longitudinals en sentit descendent a la paret que va des de l’entrega de la biga 

fins al paviment. 

IDENTIFICACIÓ 

Assentament de biga 

(càrregues puntuals) 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

17 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Assentament de la biga. 

Excés de càrrega puntual. 

 

Indirectes: 

Error constructiu: Absència d’un element tipus nervi perimetral que reparteixi les 

càrregues i eviti les càrregues puntuals. 

 

Possible evolució: 

Si l’esquerda no està estabilitzada, el seu gruix augmentarà. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Repicar i sanejar l’esquerda. 

‐ Reomplir l’esquerda amb morter pobre. 

‐ Colꞏlocació d’una malla de reforç per absorbir dilatacions. 

‐ Recomposició del parament amb material d’acabat d’iguals característiques a 

l’existent. 

 

Reparació de la causa: 

‐ Apuntalar la biga. 

‐ Reforçar l’encastament amb un dau de formigó i/o construcció d’un pilar sota 

biga perquè absorbeixi part de l’esforç. 

Manteniment 

Controlar que l’esquerda no torni a aparèixer. 

Altres observacions 

Es recomana: 

La colꞏlocació de testimonis de guix per verificar que l’esquerda s’ha estabilitzat. 

Una diagnosis, per comprovar la durabilitat i seguretat de la biga en concret i del forjat 

en general. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: terrassa de la primera planta  

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

Descripció 

Esquerdes en ziga-zaga en les juntes tan en sentit ascendent com descendent a la paret 

de fàbrica. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Assentament del forjat 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

18 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Flexió de les bigues del forjat inferior en el punt on es recolza la paret.  

S’observen elevades filtracions d’aigua per la part interior del forjat afectant a les 

pròpies bigues, accentuant així el seu deteriorament i per tan disminució de resistència a 

la flexió. 

 

Indirectes: 

Disminució de la resistència de les bigues de fusta degut a atacs de corcs o podriment i 

filtracions d’humitats. 

Absència d’un element de reforç perpendicular a les bigues existents, que dificulti la 

fletxa que experimentaran les bigues al entrar en carrega en el punt que s’hi recolzi la 

paret. 

 

Possible evolució: 

Si l’esquerda no està estabilitzada, el seu gruix i la seva longitud augmentaran, el què 

significa que el forjat ha continuat assentant-se. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Substitució, ja sigui funcional o física, de les bigues que estiguin deteriorades a causa de 

les càrregues puntuals per unes de similars de fusta. 

Realització d’una capa de compressió de formigó armat sobre el forjat de bigues de 

fusta, conservant les bigues existents que estiguin en bon estat i tinguin una secció 

adequada.  

Solucionar els problemes de filtracions d’aigua a la coberta superior per evitar dites 

filtracions i el deteriorament de les bigues substituïdes. 

 

Reparació de la causa: 

Redistribuir les càrregues existents. 

Solucionar les filtracions de coberta: impermeabilitzar-la. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Manteniment 

Observar el comportament de les noves bigues i el bon funcionament de la 

impermeabilització de la coberta. 

Altres observacions 

Es recomana diagnosis per a la comprovació de la durabilitat i seguretat del forjat. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: magatzem de la planta baixa  

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

 

 Descripció 

Esquerda en sentit descendent des de l’extrem superior de la porta fins al forjat, tot 

resseguint els punts més febles de la paret de fàbrica. 

IDENTIFICACIÓ 

Esquerdes produïdes per 

càrregues diferencials 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

18 
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Causes 

Directes: 

Càrregues diferencials en el mur. Un extrem del mur, el que s’ha assentat, rep més 

carregues respecte l’altre extrem). La ubicació de la zona assentada,  el marca la 

perpendicular de l’esquerda en l’extrem de l’obertura. 

 

Possible evolució: 

Si l’esquerda no està estabilitzada, el seu gruix augmentarà, arribant inclòs a separar la 

paret per la meitat, fent que treballin com si fossin dos cossos independents. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Repicar i sanejar l’esquerda. 

‐ Reomplir l’esquerda amb morter pobre. 

‐ Colꞏlocació d’una malla de reforç per absorbir dilatacions. 

‐ Recomposició del parament amb material d’acabat d’iguals característiques a 

l’existent. 

 

Reparació de la causa: 

Reforç de la paret que està en càrrega: construir una paret de maó de 15 cm. de gruix 

(doblant l’existent)  i que es recolzi sobre el sostre de planta baixa.  

Colꞏlocar una biga a mode de jàssera just a sota d’on es recolzen les bigues a la paret de 

fàbrica. D’aquesta manera les carregues diferencials que puguis haver es repartiran al 

llarg de tot el mur disminuint així la diferencia de carregues en una zona del mur. 

Manteniment 

Controlar que l’esquerda no torni a aparèixer. 

  

82



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal  

Emplaçament: sota-coberta de la segona planta  

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 Descripció 

Esquerda longitudinal situada a les cares vistes de la biga. 

IDENTIFICACIÓ 

Deformacions: clivelles 

d’assecament 

 

TIPUS 

mecànica 

Nº DE FITXA 

19 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Són esquerdes provocades per l’assecament de la fusta, que probablement, a l’hora 

d’efectuar la posta en obra, encara no havia perdut tota la humitat. 

 

Indirectes: 

Flexió de la biga. 

 

Possible evolució: 

L’esquerda pot anar fent-se més gran, cosa que redueix la capacitat portant de la biga. 

Tot i que suposen una disminució de la capacitat portant de la biga, és difícil valorar la 

gravetat i no impliquen directament l’esgotament de la capacitat de resistència. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

* Degut a l’estabilitat de l’esquerda, no creiem oportú procedir a cap intervenció. 

 

Reparació de la lesió: 

- Cosit amb barres: Perforar la peça per la part on existeixen les clivelles amb barres 

corrugades d’acer inoxidable en varis punts i en diferents direccions, i injectar resines 

que endureixin la unió dels diferents materials. 

 

- Substitució funcional: Colꞏlocar una biga al costat que absorbeixi l’esforç que suporta 

la biga deteriorada, anulꞏlant així la seva funció estructural. 

Manteniment 

Revisar l’estat i l’evolució de les clivelles de les bigues, i del comportament d’aquestes 

per veure si procedeix canviar-les o no. És aconsellable colꞏlocar un testimoni per veure 

la possible evolució de l’esquerda. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: antiga carnisseria planta baixa 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 Descripció 

Caiguda del revestiment de morter de calç i pintura de la paret de càrrega. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Despreniments de 

revestiment 

TIPUS 

mecànica 

Nº DE FITXA 

20 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Existència d’una petita esquerda des del qual s’ha anat filtrant l’humitat, agent que ha 

provocat la disgregació entre revestiment i paret. 

Acció de l’aigua. 

Degradació i envelliment del material. 

 

Indirectes: 

Falta de manteniment. 

 

Possible evolució: 

L’aigua i l’envelliment del material provoquen una falta d’adherència amb el suport, 

amb la conseqüent caiguda del revestiment existent i una possible evolució 

d’eflorescències a la pedra. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Repicar i sanejar la façana. 

‐ Recomposició del revestiment amb material d’acabat d’igual característiques als 

existents, tant el morter com la pintura. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal  

Emplaçament: sota-coberta de la planta baixa  

 

Localització 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓ 

Erosió 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

21 

87



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

 Descripció 

Trencament i caiguda parcial de peces ceràmiques que conformen diferents elements 

estructurals com parets d’obra de fàbrica o altres elements funcionals com el ràfec de la 

terrassa. 

Causes 

Directes: 

Aigua i vent amb partícules en suspensió. Error constructiu al no haver cap peça o remat 

amb trencaaigües o canal de recollida i evacuació d’aigües. 

 

Possible evolució: 

Despreniment de més parts de les peces ceràmiques. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Substituir les peces malmeses per unes de noves de característiques similars. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal  

Emplaçament: 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 Descripció 

Esquerda horitzontal de punta a punta de la paret situada a uns 15 cm. del sostre, 

coincidint amb la cara inferior de les biguetes de formigó. 

IDENTIFICACIÓ 

Esquerdes. Deformacions 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

22 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Mòdul de deformació diferent: la peça ceràmica que conforma la paret i la biga de 

formigó del forjat superior deformen diferent, i degut a això, queda reflectida la unió 

entre ambdues. 

 

Indirectes: 

Flexió de la biga. 

 

Possible evolució: 

Si la biga s’assentés més, l’envà purament divisori entraria en càrrega, i això es 

reflecteix mitjançant esquerdes longitudinals en sentit ascendent de dalt a baix al centre 

del parament o amb esquerdes longitudinals horitzontals a mitja alçada, situades també 

al centre de l’envà. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Lleu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Repicar i sanejar l’esquerda. 

‐ Deixar uns 3 cm. entre l’envà i la biga. 

‐ Colꞏlocar un material elàstic que absorbeixi les deformacions de la biga i que 

faci que no es vegin a l’envà. 

‐ Refer el revestiment. 

 

En aquest cas, creiem que no és aconsellable dur a terme cap actuació, sinó que 

recomanem colꞏlocar un testimoni per comprovar que l’esquerda està estabilitzada, i en 

cas afirmatiu, només es repararia la lesió, ja que aquesta és purament estètica. 

Manteniment 

Controlar l’estabilitat de l’esquerda. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal  

Emplaçament:antiga carnisseria de la planta baixa  

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

Descripció 

Esquerda en sentit descendent des del sostre fins al paviment, coincidint amb la unió 

entre les dues parets de càrrega perpendiculars. 

IDENTIFICACIÓ 

Esquerdes en parets de 

càrrega 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

23 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Error constructiu en la elaboració de les parets. 

Falta de cèrcol perimetral entre les parets de càrrega i la façana per unir les 

deformacions i minimitzar l’aparició d’esquerdes. 

 

Indirectes: 

La diferència de càrregues a les què estan sotmeses les dues parets. 

 

Possible evolució: 

Si l’esquerda no està estabilitzada, el seu gruix i la seva longitud augmentaran, arribant 

inclòs a separar les dues parets, fent que treballin com dos cossos independents. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Repicar i sanejar l’esquerda. 

‐ Colꞏlocació de grapes. 

‐ Reomplir l’esquerda amb morter i resina epoxídica. 

‐ Colꞏlocació d’una malla de reforç per absorbir dilatacions. 

‐ Recomposició del parament amb material d’acabat d’iguals característiques a 

l’existent. 

 

Reparació de la causa: 

Construcció d’un cèrcol perimetral. 

 

Manteniment 

Controlar que l’esquerda no torni a aparèixer. 

Altres observacions 

Es recomana una diagnosis per poder comprovar i valorar la seguretat del forjat. 

  

92



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: sota-forjat/terrassa de la planta baixa  

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

Descripció 

Esquerda que rodeja el cap de la biga, i unes altres a 45 en les dues direccions, de 

longitud i amplada variable. 

IDENTIFICACIÓ 

Esquerdes per esforç tallant 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

24 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Causes 

Directes: 

Assentament de la biga. 

Error constructiu: Absència d’un element tipus nervi perimetral que reparteixi les 

càrregues i eviti les càrregues puntuals. 

Excés de càrrega puntual. 

 

Possible evolució: 

Si l’esquerda no està estabilitzada, el seu gruix augmentarà. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Repicar i sanejar l’esquerda. 

‐ Reomplir l’esquerda amb morter pobre. 

‐ Colꞏlocació d’una malla de reforç per absorbir dilatacions. 

‐ Recomposició del parament amb material d’acabat d’iguals característiques a 

l’existent. 

 

Reparació de la causa: 

Apuntalar les bigues del forjat. 

Colꞏlocar un cèrcol perimetral que reparteixi les càrregues uniformement. 

Manteniment 

Controlar que les esquerdes no tornin a aparèixer. 

Altres observacions 

Es recomana: 

La colꞏlocació de testimonis de guix per verificar que l’esquerda s’ha estabilitzat. 

Una diagnosis, per comprovar la durabilitat i seguretat de la biga en concret i del forjat 

en general. 

Si les esquerdes continuen augmentant, s’haurà de substituir les biguetes existents per 

unes de similars. 
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TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal  

Emplaçament: menjador primera planta 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 Descripció 

Desnivell de més d’un centímetre en el paviment de la planta primera, i al caminar, vibra 

el terra. 

Esquerda longitudinal coincidint amb la junta entre rajoles que indica quin és el punt 

més alt del desnivell. 

Causes 

Directes: 

Construcció de paredons a la planta superior (planta primera) sense reforçar les bigues 

IDENTIFICACIÓ 

Fletxes de bigues 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

25 
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de la planta baixa. 

Flexió del forjat format per bigues de fusta de pi, provocant l’esbombament del 

paviment, i remarcant la junta entre rajoles. 

 

Indirectes: 

Disminució de la resistència de les bigues de fusta, per atacs de corcs o per podriment. 

Absència d’un element que reparteixi les càrregues, per a unificar esforços i evitar 

tensions diferencials: fer que les bigues treballin conjuntament. 

 

Possible evolució: 

La fissura pot anar creixent degut a la disminució de la capacitat portant de la biga. 

Apart, la biga esmentada, cada cop té menys secció degut a l’atac xilòfag de corcs. Les 

dues causes juntes afavoreixen que la biga pugui caure. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

‐ Substitució de la biga trencada de fusta per una de formigó o d’un material 

menys atacable per insectes i més resistent a les humitats. 

‐ Realització d’una capa de compressió d’uns 5 cm. de formigó amb malla 

metàlꞏlica sobre el forjat preexistent de bigues de fusta, conservant les bigues 

existents que estiguin en bon estat i tinguin una secció adequada. Colꞏlocar 

connectors entre els caps de les bigues i la capa de formigó. 

Reparació de la causa: 

Redistribuir les càrregues existents. 

Reforçar els elements amb capacitat insuficient. 

Manteniment 

Revisar l’estat i l’evolució de les bigues preexistents i no substituïdes i el comportament 

del nou forjat. 

Altres observacions 

Es recomana diagnosis per a la comprovació de la durabilitat i seguretat de les bigues del 

forjat. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: forjat segona planta 

 

Localització 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

Esquerda longitudinal de costat a costat de la paret, situada a uns 5 cm. del sostre, que 

ens indica l’assentament de tot el forjat, ja que aquesta esquerda (com es pot observar a 

la foto) és present als dos envans de la mateixa habitació. 

Causes 

Directes: 

Flexió de tot el forjat. 

Presència d’aigua o humitat a les bigues.  

IDENTIFICACIÓ 

Flexió del forjat 

TIPUS 

mecànica 

Nº DE FITXA 

26 
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Indirectes: 

Disminució de la resistència de les bigues de fusta degut a atacs de corcs o a podrició. 

 

Possible evolució: 

La fissura pot anar creixent degut a la disminució de la capacitat portant de les bigues. 

Apart, la biga esmentada, cada cop té menys secció degut a l’alt grau de podrició que 

presenta. Que les bigues continguin tanta humitat, facilita la proliferació d’insectes; i 

ambdues causes juntes afavoreixen el seu deteriorament total. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

1a- Substitució, ja sigui funcional o física, de les bigues de fusta malmeses per unes de 

noves de formigó o d’un material menys atacable per insectes i més resistent a les 

humitats. 

1b- Reforç de les bigues del forjat. 

‐ Repicat del revestiment. 

‐ Substituir les peces ceràmiques de la paret que estiguin trencades. 

‐ Refer el revestiment. 

 

Reparació de la causa: 

Solucionar les filtracions de coberta: impermeabilitzar-la. 

Es recomana deixar 3 cm. entre l’envà i el forjat i omplir aquest espai amb un material 

elàstic que absorbeixi les deformacions del forjat. 

Manteniment 

Observar el comportament de les noves bigues i el bon funcionament de la 

impermeabilització de la coberta. 

Altres observacions 

Es recomana diagnosis per a la comprovació de la durabilitat i seguretat del forjat. 
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FITXA DE PATOLOGIES 

Edifici: habitatge principal 

Emplaçament: terrassa exterior primera planta 

 

Localització 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripció 

Esquerdes longitudinals de costat a costat de la paret, situada a nivell de paviment. 

Al  caminar per l’habitació, el paviment vibra. 

IDENTIFICACIÓ 

Pandeig del forjat 

TIPUS 

Mecànica 

Nº DE FITXA 

27 
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Causes 

Directes: 

Flexió de part del forjat. 

Presència d’aigua o humitat a les bigues. 

 

Indirectes: 

Disminució de la resistència de les bigues de fusta degut a l’alt grau d’atac xilòfag que 

presenten. 

Absència de cèrcol perimetral que reparteixi les càrregues per igual. 

 

Possible evolució: 

El forjat pot continuar assentant-se més, el què augmentaria l’àmbit de l’esquerda, el què 

el podria dur al seu deteriorament total. 

Diagnòstic 

Gravetat: 

Greu. 

Actuacions 

Reparació de la lesió: 

Repicat del revestiment. 

Refer el revestiment. 

 

Reparació de la causa: 

Substitució de les bigues i elements malmesos del forjat que no compleixin els requisits 

per a complir les funcions per a què se les requereix. 

Construcció d’un cèrcol perimetral. 

Manteniment 

 

Altres observacions 

Es recomana diagnosis per a la comprovació de la durabilitat i seguretat del forjat. 
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3.5. Conclusió de l’estudi de patologies 

Haver fet un estudi o diagnosi d‟algunes de les patologies que apareixen de manera més 

freqüent en els habitatges antics, m‟ha donat una idea més aproximada del per què de 

certs canvis que ha experimentat l‟edifici. 

Una d‟elles i una de les causes principals d‟aquest deteriorament ha estat la manca de 

manteniment al llarg d‟aquests anys en els quals no hi ha viscut pràcticament cap 

familiar. Això sobretot ha ocasionat acumulacions de brutícia, excrements d‟aus i aigua 

mal evacuada provocant una mala imatge i afavorint l‟aparició de patologies derivades. 

També cert errors constructius propis de la època en que es va construir l‟edifici,  

d‟estudis específics o manca d‟investigació, ponts tèrmics, recolzaments, errors en la 

distribució de càrregues, recobriments, etc. poden ser directament els causant de certes 

patologies. 

Després de comprovar l‟estat estructural, rehabilitant-la i actuant sobre les patologies tot 

d‟acord amb la normativa vigent l‟habitatge estarà preparada per entrar-hi a viure. 
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4. Intervenció 

4.1. Memòria descriptiva 

4.1.1. Objectius del projecte 

L‟objectiu final d‟aquest projecte es poder realitzar en un futur pròxim la rehabilitació i 

adequació als nous temps de l‟habitatge dels meus avantpassats, és a dir, tenint en 

compte la normativa municipal  de Torrelameu juntament amb el Codi Tècnic de 

l„Edificació (CTE) i el Decret 55/2009 de 2ª Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Conservant al màxim l‟estil i arquitectura de principis de segle XX, destacant-hi la 

façana principal catalogada fa un any patrimoni històric del poble de Torrelameu, 

comarca de la Noguera. 

 

4.1.2. Agents de l’edificació que hi intervenen 

Títol del projecte: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de casa Agnetó de 

Torrelameu. 

Autor del projecte: Hugo Planella Cansino 

Director del projecte: Julià Coma 

Emplaçament: Carrer del Forn, 35 

 

4.1.3. Informació prèvia 

- Antecedents 

Anteriorment es va realitzar un estudi i diagnosi de patologies de l‟habitatge amb 

l‟obtenció de dades que resulta crucial per tal d‟executar en una única intervenció la 

resolució de totes les causes i lesions, influint el mínim possible en el normal 

funcionament d‟aquest habitatge.L‟objectiu i motiu del requeriment de la direcció, és el 

de poder disposar d‟una proposta d‟actuació que garanteixi un correcte funcionament 

constructiu de l‟edifici durant els propers anys. 
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- Emplaçament i dades de l‟edifici 

Edifici:Habitatge unifamiliar 

Població:Torrelameu (Lleida) 

 

Caràcter:Habitatge plurifamiliar entre mitgeres 

Adreça:Carrer Forn, nº 35 

Any de construcció:Any 1900 

 

4.1.4. Compliment del Decret 141/2012 de Segona Ocupació (Condicions generals) 

 

Ambla rehabilitació i adequació als nous temps l‟habitatge ha de complir el 

decret 55/2009 sobre les condicions d‟habitabilitat d‟un habitatge, actualitzant així la 

regulació sobre els diferents aspectes de la qualitat d‟un habitatge. Tot això es possible 

amb les normes i autoritzacions necessàries pel compliment de les condicions de 

funcionalitat, salubritat, seguretat i sostenibilitat dels habitatges, fent menció als 

habitatges de nova construcció i als habitatges usats o preexistents.   

Aquest decret bàsicament manifesta, per un costat, la necessitat d‟adaptar el 

model d‟habitatge de les normatives amb la realitat dels habitatges actuals, tant en la 

seva estructuració i composició com amb les formes d‟us de les mateixes. Per un altre 

costat adaptar-se i treballar juntament amb la normativa aprovada ens els darrers anys 

en tema referents a la pròpia qualitat i ús de l‟habitatge, com es el cas del Codi tècnic de 

l‟Edificació i les posteriors normatives d‟eco eficiència. 

Exactament a l’annex 2 del decret 141/2012es on parla de les condicions que ha 

de complir un habitatge , antiga en el meu cas, perquè i compleixi la normativa  d‟una 

qualitat d‟habitatge eficient i saludable, sent respectades per les ordenances de 

l‟edificació del municipi. 

En la rehabilitació que es durà a terme en aquest habitatge s‟han tingut en 

compte tots els aspectes que es tracten en l‟annex 2 del decret per així adequar 

l‟habitatge als nous temps per millora-hi la estança, que son els següents: 

 

Figura 43: Plànol del cadastre 
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Composició COMPLEIX 

Tots els habitatges usats o preexistents han de ser compostos, com a mínim per una sala 

de cambra higiènica i un equip de cuina, i han de permetre la instal·lació directa d‟un 

equip de rentat de roba. 

 

Accés  COMPLEIX 

 

- L‟ accés a l‟habitatge s‟ha de fer a través d‟un espai públic, d‟un espai comú o 

d‟un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera 

- L‟accés a l‟habitatge es la porta que comunica l‟habitatge amb l‟exterior. Aquest 

accés no pot servir d‟accés obligat a qualsevol local que no sigui d‟us exclusiu 

del mateix habitatge o comunitari. 

- Els espais d‟accés a l‟edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric 

d‟il·luminació de manera que quan s‟hi transmeti puguin quedar il·luminats. 

 

Construcció  COMPLEIX 

La construcció que conforma o afecta l‟habitatge ha de:  

- Ser sòlida 

- Evitar que traspuï humitat 

- Ser estanca a les aigües pluvials 

- Evitar la inundació de l‟habitatge 

- Tenir el sòl trepitjable, tan de l‟habitatge com del seu accés. El sol ha d‟estar 

completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persones. On 

hi hagi  un desnivell superior a 0,60 m s‟ha de disposar d‟elements de protecció 

o baranes resistents als cops. 
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Superfície útil COMPLEIX 

- La superfície útil mínima dels habitatges usats o preexistents a l‟entrada en vigor 

d‟aquest Decret és de 20m
2
, excepte en el supòsit que preveu la disposició 

addicional tercera. La superfície útil interior es la compresa dins del perímetre 

definit perla cara interna dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de 

superfície útil, es quedarà exclosa la superfície ocupada pels tancaments 

interiors de l‟habitatge, siguin fixes o mòbils, pels elements estructurals, 

canalitzacions o conductes amb secció horitzontal superior a 0,01m
2
, així com 

les superfícies de terrasses i altres elements exteriors. 

- Excepcionalment, s‟admeten habitatges amb una superfície útil mínima de entre 

15 i 20 m
2
 que hagin estat construïts amb llicencia d‟obres sol·licitada abans de 

l‟1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d‟habitabilitat vigent obtinguda 

abans de l‟entrada amb vigor d‟aquest Decret. Aquesta cèdula caducarà en el 

moment en que es produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la propietat o 

de la possessió d‟aquests habitatges, i no podran tornar a obtenir cèdula 

d‟habitabilitat. 

 

Peces COMPLEIX 

- La sala d‟estar és un espai d‟ús comú que haurà de disposar d‟una superfície útil 

no inferior a 10 m2, sense cap estrangulament en planta inferior a 1,40 m, 

admetre la inscripció d‟un quadrat que mesuri 2,40 x 2,40 m i no contenir cap 

aparell higiènic. Si conté l‟equip de cuina, la superfície útil mínima serà de 14 

m
2
. La sala haurà de disposar d‟una obertura en façana a l‟espai públic, pati 

d‟illa o pati de parcel·la, directa o a través d‟una galeria, de manera que entre 

0,80 m i 2,00 m d‟alçada tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m
2
, i no 

podrà fer-se, en cap cas, a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra 

peça. Si l‟obertura és la pati de la parcel·la, aquest no tindrà una superfície en 

planta inferior a 4 m
2
. 

- Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 5 m
2
 i d‟admetre 

la inscripció d‟un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 m. S‟haurà de poder 

independitzar i no podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l‟equip 

obligatori de cuina o de rentat de roba. Les habitacions hauran de disposar d‟una 
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obertura en façana a l‟espai públic, pati d‟illa o pati de parcel·la, directa o a 

través d‟una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00m d‟alçada, tinguin com a 

mínim, una superfície de 0,40 m
2
. 

- La galeria es la peça que té un finestral que dona directament a l‟aire lliure amb 

una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la mateixa 

galeria. 

- Una obertura és una porta o una finestra practicable. La superfície d‟una 

obertura és la del seu pas obert o de la superfície translúcida. 

 

Equip  COMPLEIX 

L‟equip mínim que ha d‟estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de complir 

els requisits següents: 

- Tenir una instal·lació d‟aigua freda i calenta que: 

o Estigui en bon estat 

o Com a mínim, servei ala pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o 

banyera. 

o Si el subministrament es per captació pròpia o per aforament, que disposi 

d‟un dipòsit de reserva de 200 litres. 

o Permeti un consum seguit de 50 litres d‟aigua a una temperatura de 40 

graus i amb un cabal de 10 litres per minut. 

 

- Disposar d‟un sistema d‟evacuació d‟aigües residuals de manera que: 

o Estigui en bon estat. 

o Connecti amb tot l‟equip que el requereixi. 

o Tots els desguassos   tinguin un dipòsits sifònic. 

o Si en el teu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti 

amb aquesta, i si no n‟hi ha, que les aigües brutes no s‟avoquin a 

l‟exterior sinó es depuren prèviament. 

- Si l‟habitatge està situat en un nucli urbà, o te la possibilitat d‟estar connectat a 

una xarxa exterior de subministrament d‟energia elèctrica amb condicions 
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econòmiques similars a les d‟un habitatge situat a un nucli urbà, ha de disposar 

d‟una instal·lació interior de manera que: 

o Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça. 

o Tingui un endoll per a cada aparell d‟equipament obligatori. 

o Tingui dos endolls ala sala d‟estar i ala cuina, i un ales habitacions. En 

cas de que la sala contingui l‟equip de cuina, ha de disposar com a mínim 

de quatre endolls. 

o No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el 

funcionament normal d‟altres instal·lacions. 

- Disposar d‟un equip higiènic amb la dotació d‟aigua corrent corresponent i el 

desguàs, estan destinats a la higiene i l‟evacuació del cos humà, de manera que: 

o Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa en bon 

estat. 

o El vàter ha d‟estar inclòs en una cambra higiènica independent. 

o La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins 

a una alçada de 2,10 m 

o La cambra higiènica tingui una ventilació a l‟aire lliure o a través d‟un 

conducte en el qual s‟activi mecànicament la ventilació. Si el conducte es 

vertical, la ventilació pot ser activada estàticament. 

- Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que: 

o Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o 

de gas. 

o Estigui en una mateixa peça 

o La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l‟equipament 

higiènic. 

o La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l‟aire lliure directa o a 

través d‟un conducte en el qual s‟activi mecànicament la ventilació. Si el 

conducte es vertical, la ventilació pot ser activada estàticament. 

- Tenir  instal·lat o admetre directament la instal·lació d‟un equip de rentat de 

roba de manera que en l‟espai previst hi hagi, com a mínim una presa d‟aigua 

freda, un desguàs i una presa de corrent. 
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 Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (exigències bàsiques) 

L‟habitatge rehabilitada també complirà amb totes les exigències del Codi Tècnic de 

l‟Edificació, sobre els requisits mínims d‟habitabilitat i cèdula d‟habitabilitat i el 

Decret de 2º Ocupació de seguretat i habitabilitat en habitatges usats o preexistents.  
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4.2. Memòria constructiva de l’estat modificat 

4.2.1. Programa de necessitats 

En aquest apartat i abans de començar amb l‟estat modificat, volia explicar breument 

alguns dels canvis generals que volia dur a terme a l‟habitatge respecte a l‟estat actual i 

el perquè d‟aquestes. 

Com explicaré després més detalladament els canvis que vull realitzar no son 

estructurals, és a dir, no modifico l‟estructura portant de l‟habitatge ni les dimensions. 

La meva incidència en l‟estructura es bàsicament el reforç en la fonamentació, sanejar i 

reforçar per a conservar el seu estat, així com en la prolongació de les sabates 

corregudes, les parets de càrrega. No vull modificar-n‟hi res més que la seva 

conservació. 

 

4.2.2. Treballs previs 

A part de la elaboració del projecte com a tal, com a treballs previs abans de començar 

l‟obra es estudiar-se i entendre bé el projecte. A partir d‟aquest moment i amb la 

planificació de rehabilitació més o menys estudiada, podem començar per organitzar i 

adequar l‟obra amb les instal·lacions necessàries: 

- Instal·lacions elèctriques aèries de baixa i alta tensió. 

- Instal·lacions elèctriques soterrànies 

- Instal·lacions d‟aigua i sanejament 

També, lo més a prop de l‟obra possible, s‟haurà de proveir de vestidors i serveis als 

treballadors amb una caseta d‟obra i uns sanitaris.  

Tots aquests serveis que col·loquem a l‟obra han de venir acompanyats amb uns 

documents explicatius amb les mesures preventives adients. Aquest apartat es 

importantíssim ja que durant el temps que es realitzi l‟obra s‟haurà de treballar amb la 

màxima seguretat i salubritat possible. 

Alguns dels treballs previs i pels quals hem de tenir especial cura son: 

- Quadre general provisional d‟obra amb les línies repartidores, quadres elèctrics, 

etc. 
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- Càrrega i descàrrega de material fent referència als tres passos que es duen a 

terme en una operació d‟aquestes: eslingat de la càrrega, elevació, transport i 

descens i per finalitzar lògicament la descàrrega de material en la zona 

establerta. 

 

4.2.3. Demolició i gestió de residus 

Tots els residus generats a l‟obra, ja sigui fusta, metall, residus de formigó, plàstics, olis 

i runa provinent de l‟enderroc, s‟han de seleccionar i dipositar als contenidors instal·lats 

a l‟obra o al voltant per reciclar i així poder aprofitar tots els residus que generem al 

treballar en una obra de construcció i rehabilitació. 

Sense restar importància als altres residus, hem de destacar la importància de tractar un 

material que no fa molts anys s‟utilitzava en la construcció d‟habitatges, més 

concretament en teulats o canonades d‟evacuació com és el fibrociment. 

Aquest material té una bones característiques com son la seva lleugeresa amb relativa 

resistència i durabilitat front als agents atmosfèrics. Una altra de les seves 

característiques importants son les bones propietats aïllants i ignífugues.  Però uns 

estudis posteriors van dictaminar l‟any 2002, que el fibrociment a l‟hora de ser 

manipulat, ja sigui tallant-lo o enderrocant-lo o bé si es desgasta o es trenca,  allibera un 

residus nocius per la salut com és l‟amiant. L‟amiant és un mineral format per fibres 

microscòpiques que al ser alliberades al aire sense cap tipus de protecció es molt 

perjudicial per la salut. 

Per la manipulació d‟aquest material es necessari un pla de treball específic amb les 

mesures preventives adients pel seu tractament posterior. Bàsicament es necessita d‟un 

espai tancat per analitzar-lo i uns contenidors especials per dipositar-lo. Està totalment 

prohibit enterrar-n‟hi els residus generats en qualsevol altre lloc que no sigui el 

esmentat. 

 

4.2.4. Estintolament d’elements estructurals 

Desprès de realitzar els treballs previs esmentats anteriorment i abans d‟actuar 

pròpiament amb cap tipus d‟enderroc parcial, s‟ha d‟estintolar correctament totes les 
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parts del habitatge que puguin ser afectades per assegurar així la funció estructural de 

tots els elements. 

Elements verticals:Començarem pels elements verticals com parets de càrrega o 

façanes, així com els arcs de descàrrega. S‟estintolaran mitjançant una carcassa 

metàl·lica fixada al element estructural i també a la seva travada amb una bastida 

estabilitzadora. Aquesta està formada per bigues alleugerides, diagonals i ancoratges 

connectats entre ells i a uns contrapesos de daus de formigó armat col·locats a la base de 

l‟element estructural. A més, es comprovarà que el terreny rebi les càrregues transmeses 

perquè sigui capaç de resistir-les i estabilitzar així tot el conjunt. 

Per la façana del darrera l‟habitatge o façana posterior, de doble full de maó de fàbrica, 

es realitzarà un muntatge d‟una bastida metàl·lica. Aquesta està formada per bastiments 

de 80 cm amb les bases regulables, tubs travessers, tubs de trava o diagonals, 

plataformes metàl·liques de treball amb una amplada de 60 cm, escales d‟accés 

metàl·liques, sòcols per evitar la caiguda d‟objectes que es troben recolzats a la pròpia 

plataforma de la bastida, i una xarxa de protecció. 

 

 

 

 

 

 

 

Elements horitzontals: A continuació realitzarem l‟estintolament d‟elements 

horitzontals, com son els forjats i jàsseres de fusta o llomeres. L‟execució de 

l‟estintolament d‟un element horitzontal, definint primer l‟altura de l‟element per la 

correcta elecció dels puntals, es composa dels propis puntals telescòpics i taulers de 

fusta de pi. També rebrà importància la posada en càrrega, la retirada després del seu us, 

anivellació, fixació amb claus d‟acer, minvells i talls. Una altre punt a tenir en compte 

serà la preparació de la superfície de recolzament, replanteig i cot dels taulells. 

Figura 44: Estintolament de façana 
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Per finalitzar l‟apartat d‟ estintolats, exposarem ara el procés executiu dels arcs de mig 

punt construïts amb blocs de pedra i restaurats amb maons massissos de fàbrica. 

L‟estintolament de l‟arc es realitzarà per mitjà d‟una cimbra de fusta de pi durant la fase 

d‟execució i fins que l‟element estructural estigui en condicions de suportar els esforços 

dels dos arcs de volem mig punt que volem restaurar. Els dos arcs son semblants però 

no iguals variant així una mica les distancies de la llum lliure i fletxa, ja que els gruixos 

son iguals. 

El primer arc que volem estintolar, fa uns temps s‟hi  va reforçar un dels pilars que el 

suporten aplicant la secció del mateix per causes de deteriorament progressiu dels blocs 

de pedra a causa dels agents atmosfèrics. Un altre reforç que es pot observar a simple 

vista és la substitució funcional dels blocs centrals de l‟arc, anomenats clau i 

contraclaus, per blocs massissos de fàbrica amb la tècnica constructiva anomenada “a 

plec de llibre” com es veu a la fotografia adjunta. Té unes dimensions de llum lliure A: 

2,70 m, amb una fletxa B: 1,35 m i amb un espessor i ample dels blocs de pedra C i D: 

0,4 m. 

El segon arc té unes característiques molt similars que em esmentat anteriorment, però 

amb una petita diferencia de fletxa  B: 1,10 m sent la llum lliure la mateixa. 

 

 

Figura 45: Estintolament de jàssera 
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Tots els elements utilitzats per l‟estintolament de l‟habitatge, seran numerats i 

identificats en un pla de treball específic i compliran la normativa vigent i del marcatge 

CE per garantir el seu bon estat i funcionalitat com marca el Codi Tècnic de 

l‟Edificació. 

 

4.2.5. Sustentació de l’edifici 

Ja que no disposem de mitjans necessaris per dur a terme un estudi geotècnic del terreny 

i així conèixer les característiques del mateix ens guiarem per l‟estudi fet en una 

habitatge veí del poble i trobem que el sòl sobre el que es recolza la habitatge esta 

format per un terreny POgm1 de conglomerats intercalats de gresos i lutites. Amb 

l‟estat que ja vam comprovar de la fonamentació i la intervenció de reforç de sabates 

amb morter a pressió podem garantir una correcta estabilitat de l‟habitatge. 

1

ºº 
2 

 

Figura 46: Tipologia dels arcs 

Figura 47: Estintolament dels arcs 

114



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

En primer lloc estudiarem la fonamentació de l‟habitatge. Aquesta està construïda amb 

blocs de pedra i morter de calç formant una sabata continua al llarg de totes les parets de 

càrrega. Els elements que formen la fonamentació es troben en bon estat després de 

realitzar un estudi de la fonamentació de l‟època, i el de la nostra concretament. S‟ha 

comprovat visualment una correcta cohesió entre els elements de la fonamentació, 

escollint un tipus d‟actuació poc laboriosa però molt efectiva com es el recalcament 

mitjançant el reforç amb injeccions a pressió controlada de morter de ciment.  

Aquest sistema es basa en el farciment dels buits existents en fonamentació construïda 

amb maçoneria en sec, graves o rebles, mitjançant una aplicació per injecció a pressió 

controlada de morter fluït de retracció compensada, per a reforç de la mateixa. Cal 

esmentar que la execució d‟aquest i cadascun dels elements es realitzarà d‟acord amb la 

normativa CTE. DB SE-C (fonamentacions). També  la perforació i col·locació en el 

fonaments dels tubs proveïts de vàlvules a través de les quals s‟injecta a pressió el 

morter i la posterior recollida de restes sobrants i altres residus produïts durant la 

perforació i la injecció.  

Figura 48: Recalçat de fonamentacions mitjançant petites 

perforacions i injeccions de morter a pressió 
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4.2.6. Sistema estructural 

Estructura vertical 

Parets de càrrega 

Prèviament a cap tipus d‟intervenció al mur de càrrega s‟ha de  realitzar una distribució 

d‟esforços seguint el CTE DB-SE-AE en el mur i els forjat superior per poder valorar 

quin tipus de reforç o sanejament li realitzem. En el nostre cas els murs estan en bon 

estat i amb una bona distribució de càrregues i uns murs sobre dimensionats escollint 

així la solució constructiva adequada a realitzar-li el sanejament dels mur amb xarxes de 

fibra de carbono i damunt una capa de morter. Abans de col·locar-hi les xarxes hem de 

picar el arrebossat de morter de ciment. El procés d‟execució es el següent: 

a) Estintolament dels murs i forjat amb puntals  per garantir així una correcta execució. 

Abans de cada intervenció s‟ha d‟estintolar la pròpia estructura objecte de 

rehabilitar i els elements que descarreguen sobre el mateix, en aquest cas els forjats. 

b) Picat del morter de ciment disposat damunt de les pedres del mur amb mitjans 

manuals i recollida dels residus generat. 

c) Netejat de la superfície del mur per treure‟n les petites restes de morter que queden a 

la superfície. 

d) Reparació amb morter sense retracció als llocs on la pedra està més deteriorada o 

juntes sense morter per despreniment.  

e) Després s‟hi col·loquen les malles de 

fibres de carbono per en un futur evitar 

moviments horitzontals o de flexió del 

mur que causen fissures i despreniments 

de l‟arrebossat i juntes. També milloren 

la superfície de contacte entre el mur i 

l‟arrebossat i eviten l‟aparició de 

fissures per retracció. 

f) Reglejat de l‟arrebossat per donar-li un 

millor acabat ja que posteriorment se li 

aplicarà una pintura plàstica per a interior 

 

 

Figura 49: Reparació de murs amb morter i malla de 

fibra 
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Façana principal 

En aquesta façana, per ser de les mes antigues del poble i ser catalogada patrimoni 

històric del poble, les actuacions que hi podem realitzar son molt específiques i limitant 

la nostra actuació. 

Com ja sabem que estructuralment es troba en bon estat, només podem realitzar uns 

sanejament del morter de calç, enderrocant tot aquell en mal esta per poder restaurar-lo 

correctament. Tampoc podem realitzar cap tipus de obertures per augmentar la 

superfície envidriada al mur ja que la principal condició de patrimoni històric és que no 

es pot alterar el sistema ni el tipus de revestiment així com la distribució ni nombre de 

obertures al exterior. 

Abans es muntarà una bastida metàl·lica tubular o per estintolar la façana una carcassa  

metàl·lica amb bastida com hem explicat a l‟apartat de treballs previs segons el CTE 

amb els roda peus i les xarxes de seguretat per evitar possibles despreniment i caigudes 

durant l‟execució de la intervenció. Així podrem realitzar de forma segura la neteja i 

posterior restauració del morter. L‟estat modificat serà gairebé el mateix que l‟actual 

millorant així l‟acabat per assegurar  una major durabilitat a la pròpia façana. 

 

 

Façana posterior 

La tipologia constructiva de la façana principal i la façana posterior no es la mateixa. 

Aquesta es discontinua i conté diferents trams i profunditats. El primer tram es el que va 

des de la cota zero (pati) fins al primer forjat, que no forma part ni es el mateix que el de 

l‟habitatge interior, sinó de la terrassa exterior. 

Està compost d‟un full de maons massissos des de l‟arrancada fins 1 m d‟alçada i de 

totxana perforada fins al forjat de primera planta, amb una amplada d‟uns 15cm amb 

l‟arrebossat interior. Aquesta part de façana suporta una part de la terrassa i en la unió 

d‟aquests elements s‟ha produït una flexió al mur provocant una esquerda gran i s‟ha 

d‟enderrocar. Es substituirà funcionalment per un pòrtic metàl·lic de HEB-160 i un pilar 

de secció circular de 160mm de diàmetre alineat amb la paret de carrega central de 

l‟habitatge. Un extrem de la biga del pòrtic l‟encastarem a la paret sud mitgera i l‟altra a 
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la paret de les arcades de pedra, ja que només suporta la meitat del tram de terrassa. La 

biga i el pilar es podran arrebossar amb peces de fàbrica per millora-hi l‟estètica .  

Al obrir aquest tram de façana i fer així que entri més llum al pati interior, la jàssera 

metàl·lica situada al magatzem i alineada verticalment amb el tram de façana superior 

de P1 i P2, proposarem substituir-la per un biga nova i HEB-200 per reforçar 

l‟estructura. Al mateix temps, se li adherirà i si col·locarà a aquesta biga una porta 

elevadora metàl·lica en funció de tancament i accés per a persones i vehicles, si s‟escau, 

de l‟habitatge en planta baixa. Al mateix temps aquesta biga farà la funció de dintell de 

dita porta. 

En el segon tram de dita façana, la part de la primera i segona planta, el mur de façana 

es de doble fulla de maó massís  el primer metre d‟alçada i fins la coberta dos fulls de 

totxana perforada conformant un gruix de 30 cm. Aquesta part del mur es recolza sobre 

una jàssera metàl·lica amb triangulació de barres i de 25 cm de cantell. 

També hi executarem l‟ampliació d‟obertures a la façana sempre tenint present el 

apartat del CTE DB-SE . Per tal de procedir a realitzar els dintells de les noves 

obertures, s‟enderrocarà la part de mur de damunt del dintell per evitar així haver-lo 

d‟estintolar.  Es col·locarà els dintells de pedra i es reforçaran els brancals amb un 

aplacat de pedra. L‟escopidor també serà de pedra artificial. L‟obertura de la porta te les 

dimensions mínimes que diu el CTE. Les estances que rebran més llum y ventilació 

seran les estances pròximes a la paret, com son la cuina i el menjador. En primera planta 

es respecta el número de finestres ampliant la zona vidriada però ala segona planta es 

passa de 2 a 3 finestres de les mateixes dimensions que les anteriors, 1,75 m d‟amplada 

per 1 m d‟alçada amb tres portes batents cadascuna. 

 

Caixa d‟escales i muntacàrregues 

La caixa d‟escala a les cases antigues tenia una funció molt important apart de permetre 

la circulació vertical a través d eles diferents plantes, que es la de nucli rígid que dona 

estabilitat l‟estructura de l‟habitatge. En el nostre cas, realitzarem una intervenció de 

rehabilitació de l‟actual caixa d‟escala i una intervenció d‟obra nova per la caixa de 

muntacàrregues. 
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A la caixa d‟escala li doblarem el gruix de les parets que la conformen i enderrocarem 

les escales de primera a segona planta ja que al col·locar el muntacàrregues 

enderroquem les 4 últimes escales. La nova pendent i fonamentació d‟escales es 

realitzarà amb formigó armat i l‟arrencada com una fonamentació menor, encofrada i 

vibrada tal com explica el CTE DB-SE-E. A la documentació gràfica està indicada la 

tècnica constructiva de com s‟executarà  l‟estructura. 

Pel que fa a la caixa del muntacàrregues, vam parlar-ho amb l‟enginyer d‟una empresa 

del sector i per aquest tipus d‟equipament no cal caixa tancada, sinó un mur de formigó 

armat encofrat o en blocs del mateix material i armats i emplenats de formigó adossat a 

la caixa d‟escales d‟obra i una sabata de formigó armat a la base del forat per on 

circularà el propi muntacàrregues. L‟aparell puja a través d‟unes guies metàl·liques 

ancorades al mur de formigó armat i davall de la plataforma elevadora hi instal·larem el 

motor hidràulic. Tota la realització d‟aquest elements estructurals aniran subordinats pel 

propi CE DB-SE-E. 

 

 

Estructura horitzontal 

Reforç i reparació de forjat  

Es substituiran les bigues de fusta del forjat de segona planta de l‟ala nord, damunt que 

presentin fletxes excessives i deteriorament dels materials que la composen. El nou 

forjat tindrà unes característiques similars a les del actual però com a capa de 

compressió utilitzarem canyes entrellaçades entre elles i algeps. La manera d‟entendre 

aquest reforç es que treballa com un forjat de formigó armat que actua solidàriament 

amb la capa de compressió d‟una secció en “T” mixta. 

L‟ algeps es un material amb un bon comportament a compressió, lleuger, barat i molt 

estes en els sistemes de construcció tradicional, abundant i a l‟abast i es complementa a 

la perfecció amb les canyes de riu. 

A l‟hora de realitzar la intervenció, lo primer que haurem de fer és arrancar tot el 

paviment i morter i deixar les bigues descobertes per tal d‟agarrar l‟esforç a elles, 

encara que deixant-les vistes es suficient quan utilitzem algeps. Abans de tot això, hem 

conèixer les dimensions del forjat: la base i altura de les biguetes, la llum de les 
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biguetes. En el meu cas les biguetes son de secció circular de 18 cm de diàmetre amb un 

intereix de 60 cm, sent la llum de 4,5 m. Després hem de determinar el pes propi del 

forjat a les taules de la NBE-AE-88 o al CTE DB-SE-AE. Segons aquestes taules el 

forjat té un pes  de 1,6 KN/m
2
 més una sobrecàrrega d‟us de 2 KN/m

2
. 

La funció de les canyes travades a les bigues de fusta més la capa d‟algeps fa que les 

bigues treballin conjuntament amb la capa de compressió convertint els elements aïllats 

com son les bigues en biguetes mixtes en forma de “T”. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Un cop estudiem això, hem de fixar-nos amb les propietats de la fusta i la seva classe 

resistent que ens ve donada a la següent taula: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Forjat d’algeps 

 

 

 

Taula 1: Resistències de la fusta serrada segons classe resistent 
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Així obtindrem els paràmetres necessaris per comprovar la resistència a flexió de la 

fusta de les bigues segons les dimensions, la separació entre eixos de bigues i segons el 

tipus de fusta de la qual prové. 

Calculant una distribució de càrregues li donem uns pesos al forjat sense majorar ja que 

així o podem comparar amb els antics valors. 

 

 

 

 

 

Un cop obtinguts els valors característics del nou forjat en comparem les propietats amb 

les de un altre tipus de forjat, ja sigui de formigó o amb taulells fenòlics. 

- Les tensions a compressió i tracció son superiors amb les d‟abans i les exigides 

pel CTE DB-SE 

- Amb els algeps s‟obté major secció resistent al mínim pes, obtenint millors 

resultats, ja que s‟obté major inèrcia 

- Material a l‟abast i abundants 

- Material tradicional de la construcció 

- Ràpida execució 

- Mínima necessitat de mitjans auxiliars com grues i maquinaria pesada 

- Temps d‟enduriment curt. Manteniment de l‟apuntalament de 15 dies 

- Connectors i canyes son el nexes d‟unió, major flexibilitat de disposició dels 

connectors. Menor control. 

- Pocs recursos per l‟obtenció algeps 

- Bon aïllament ( 0,6 Kcal/mh CE) 

- Material higroscòpic, actua com a material regulador de la humitat 

  

 

Taula 5: Valors de les càrregues pròpies i sobrecàrregues del forjat segons CTE 

 

121



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Coberta 

Es substituirà la coberta ja que en un futur es voldrà fer habitable la planta segona de 

l‟habitatge. Un requisit del CTE DB-SU es que l‟alçada mínima de la part més baixa es 

de 2,1 m. Aquesta alçada la guanyarem pujant uns 40 cm les parets de les façanes i 

aprofitant per executar una jàssera perimetral de formigó armat in situ de 25 cm de 

cantell. D‟aquesta manera les llomeres que a més de recolzant-se als murs perimetrals i 

lligant les parets de façana amb les estructurals, fa que la carrega la transmeti de forma 

mes repartida i no castigant tan la unió vertical entre façana i mur. 

L‟altra raó i no menys important es que la coberta presentava un deteriorament que 

tenen com a resultat l‟aparició de goteres a l‟interior de l‟edifici. 

L‟estructura portant de la nova coberta es molt similar a la del esquema original 

tractant-se de bigues de fusta recolzades a traves d‟unes llomeres o jàsseres perimetrals 

de fusta a les parets de càrrega de l‟edifici. 

El nou forjat de fusta queda compost per bigues de fust de Pi tipus C-24, amb una 

secció aproximada de 16x20 cm a la llum curta i a la llarga li augmentarem la secció 

fent-la arriba a 20x24 cm, treballades al taller i amb tractament insecticida i fungicida.  

 

4.2.7. Sistema de compartimentació 

- Tancaments  

Apart de la metodologia constructiva dels tancaments, en aquest cas de façana, també 

hem de tenir en compte un altre apartat del Codi Tècnic que es el CTE DB-HE1 referent  

ala salubritat. Per això hem calculat la resistència tèrmica total del tancament i una 

transmitància (U) del tancament molt superior a la màxima permesa en CTE DB-HE1 

que es de 0,66 W/m
2
K. Així que es proposa la reparació i adaptació del tancament de 

façana per tal de solucionar les lesions i garantir uns bons nivells d‟estalvi energètic. 

Els tancaments exteriors estan formats per murs de càrrega de pedra i amb aglomerant 

de morter de cal tradicional. Aquests tancaments segons CTE DB-HE1 mostren molts 

problemes d‟humitats per condensació i falta d‟aïllament tèrmic per complir amb la 

normativa del CTE. 

 

122



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

 

 

 

 

 

 

Taula 7: Valors de la transmitància màximsde l'habitatge segons zona climàtica i dels tancaments segons la seva 

orientació. 

 

La solució més que hem adoptat és la de col·locar panells aïllants per la cara interna del 

tancament de pedra tant com al tancament de fàbrica, encara que així es reduirà la 

superfície útil de les estances.  

En quan a l‟execució d‟aquesta metodologia adoptada col·locarem un trasdossat 

autoportant constituït per una estructura metàl·lica portant independent del mur i fixada 

a terra i al sostre fent possible de plaques de cartró-guix amb perfil metàl·lic d‟acer 

galvanitzat amb muntants verticals de entre 5 o 6 cm, aïllament de 4 cm de gruix de 

llana de roca en forma de placa semirígida i aplacat ala cara interna del cartró guix de 

15 mm de gruix. 

Aquesta opció escollida redueix el valor de la transmitància (U) fins ser inferior a 0,66 

W/m
2
K complint així amb Codi Tècnic en l‟apartat de Salubritat. 

Taula 6: Zona climàtica de Lleida segons CTE 

123



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

Pel que fa a la coberta passa una cosa molt similar. La transmitància d‟aquesta es molt 

superior al valor demanat pel CTE DB-HE1, que es de 0,38 W/m
2
K per a cobertes de 

teula. La solució adoptada per complir amb la normativa es la següent, de la part interior 

a l‟exterior de la coberta: 

a) Empostissat de taules de fusta de pi vista de 22 mm de gruix 

b) Barrera para/vapor amb vel de polietilè de 92g/m
2
 col·locada no 

adherida. 

c) Aïllament de placa de polietilè extruït (XPS) amb un gruix de 8 cm 

com a mínim per complir normativa. 

d) Membrana de impermeabilització per a cobertes de betum asfàltic 

amb armadura de fibres de vidre a l‟interior de 100g/m
2
 

e) Una capa de compressió de formigó armat amb malla electrosoldada 

d‟acer B500 SD amb un gruix de 5 cm. 

f) Per últim la teula ceràmica romana d‟argila, col·locada amb morter 

mixt. 

Aquesta metodologia constructiva fa que compleixi la coberta de teula amb el CTE DB-

HE1 pel que fa a transmitància (U). 

 

- Fusteria  interior 

El sistema de compartimentació interior està format per encadellats ceràmics ajuntats 

amb morter de ciment o guix, arrebossat amb guix per les dues cares del mur i amb 

l‟acabat de pintura plàstica blanca. 

En la reforma de la distribució, s‟enderrocaran tots els envans i s‟executaran noves 

divisòries de cartró guix de 5 a 6 cm de guix, aïllament amb plaques semi rígides de 

llana de roca de 4 cm de guix aplacades a la cara interna de la placa de cartró guix de 15 

mm de gruix. Finalment se li aplicarà una capa de pintura com a acabat final. Als 

envans de les habitacions humides, es conservarà l‟enrajolat existent ja que es troba en 

bon estat de conservació. 
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4.2.8. Sistema d’acabats 

- Revestiments 

Els revestiments de l‟habitatge que es trobin en mal estat o presentin forats s‟han de 

reparar extraient el arrebossat de ciment actual i substituint-lo per un de arrebossat de 

morter de ciment . En planta baixa les estances que no tinguin arrebossat a hagi caigut 

amb el pas del temps s‟executarà de nou i amb una imprimació de pintura plàstica coma 

acabat final. 

- Paviments 

El paviment en planta baixa hi manca des de que es va construir l‟habitatge així que jo 

he proposat una solera de formigó damunt d‟una capa de graves de 20 cm per evitar que 

pugi l‟aigua del sòl per capil·laritat segons el CTE DB SE P. 

En la primera planta s‟ha de desmuntar tot el paviment ceràmic, menys el de cuina, ja 

que esta en bon estat i no varia la seva distribució en la reforma escollida. La del vàter si 

que es desmuntarà ja que canvia de lloc en la nova distribució feta. Es col·locarà gres 

porcel·lànic  de  forma rectangular de 1 cm de gruix.  

A les altres estances del habitatge de planta primera es substituiran les rajoles 

ceràmiques actuals per unes de noves amb característiques similars de forma i 

col·locació ja que una altra solució adoptada com la del parquet no em sembla adient 

per un habitatge rehabilitat d‟aquella època, simplement.. 

- Falç sostre 

Els sostres de tota la primera planta i el de l‟entrada per la façana principal de la planta 

baixa estan coberts per la part interior del forjat per plaques de guix amb encanyissat. Es 

proposa una substitució per uns fals sostre de plaques de cartró guix fixades a les 

biguetes del propi forjat amb fil ferro. 

 

4.2.9. Instal·lacions i sistemes de condicionament 

- Instal·lació d’evacuació i sanejament: 

L‟evacuació d‟aigües es realitzarà amb una xarxa de clavegueram amb un sistema 

separatiu per separar les aigües pluvials de les fecals, de manera que pugui atendre a 
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nous requeriments d‟ecoeficiència. Aquesta xarxa de sanejament es dimensionarà 

d‟acord amb que  establert al CTE DB-HS 5, evacuació d‟aigües. Algunes de les 

normes que s‟estableixen en el Codi Tècnic son: 

a) La instal·lació de sanejament es disposarà de manera que l‟aire de l‟interior 

dels conductes no torni als locals. 

b) Les canonades derivin pel traçat més senzill possible, amb unes distàncies i 

pendent que afavoreixin l‟evacuació de residus. 

c) Les aigües pluvials es conduiran a un depòsit de reg pel jardí amb la 

col·locació d‟un sobreeixidor per si s‟omple massa aquest depòsit. 

d) Instal·lació de recollida d‟aigües pluvials contarà amb canalitzacions de PVC 

col·locades al final de les cobertes per recollir i conduir les aigües fins  el 

dipòsit. Aquest disposarà d‟un filtre per recollir les restes que pugui 

arrossegar l‟aigua pluvial per la teulada. 

e) El dipòsit de recollida es farà de formigó armat prefabricat avui en dia, amb 

una solera de formigó en massa resistent als sulfats del sòl (Qc) amb unes 

dimensions dictades pel mateix organisme, CTE, de 1,2 x 1,6 x 1,6 m. 

f) El dimensionat de la xarxa de sanejament està extret exactament com hi fica 

a les taules del CTE DB-HS 5 sent esmentades al document gràfic del 

projecte. 

 

- Instal·lació de climatització 

L‟objecte del present apartat tracta de les instal·lacions de calefacció per a condicionar 

les diferents zones de l‟edifici d‟acord amb la normativa del CTE DB-HE 2 i al RITE 

(Reglament d‟Instal·lacions Tèrmics dels Edificis). 

Pel que fa al dimensionat de les instal·lacions de calefacció, es realitzarà una estimació 

de les necessitats energètiques en funció dels tancaments, tipus d‟ús que té i orientació 

de les diferents estances. Segons taules dels tècnics especialitzats, s‟estima una 

demanda energètica en funció dels tancaments de 80 kcal/m
2
considerant la zona 

climàtica freda (la Noguera), amb temperatures de -5ºC al hivern, s‟incrementarà en 10 

kcal/m
2
, sent un total de 90 kcal/m

2
. 
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Un cop obtingut aquest valor, segons l‟orientació de cada estança de l‟habitatge, se li 

aplicarà un percentatge addicional de la demanda energètica inicial donant com a 

resultat un valor més precís per al futur càlcul. 

Obtenció del rati energètic segons la orientació de l‟estança 

Orientació estança Percentatge Rati demanda energètica 

 Sud 0% 90,00 

Sud-oest 5% 90,05 

Oest 10% 90,09 

Nord-oest 15% 90,14 

Nord 20% 90,18 

Nord-est 20% 90,18 

Est 15% 90,14 

 Sud-est 0% 90,00 

Taula 8: Rati segons la demanda energètica 

 

Càlcul del número de peces per radiador segons la demanda energètica i la superfície 

útil de l‟estança a climatitzar. 

Primera planta 

 

 

 

Sup. Útil 

(m
2
) 

Orientació 
Rati de 

Kcal/m
2
 

Demanda energètica 

Kcal/h 

Nº elem. 

radiador 

Nº real elem. 

radiador 

Cuina 11,84 Sud-est 90,00 1065,63 7,78 8 

Menjador 26,24 Nord-est 90,18 2366,32 17,27 18 

Bany 6,48 Nord 90,18 584,37 4,26 5 

Hab. simple 10,48 Sud 90,00 943,20 6,88 7 

Passadís 11,47 Oest 90,09 1033,33 7,54 8 

Hab. Doble 18,96 Sud-oest 90,05 1707,35 12,46 13 

Hab. 

Matrimoni 
14,64 Nord-oest 90.14 1319,65 9,63 10 

Bany 

matrimoni 
5,86 Nord 90,18 528,45 3,85 4 

TOTAL 105,97   9548,18  73 

Taula 9: Càlcul del número d'elements del radiador 
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QUADRE RESUM 

Superfície a calefactar (m2) 105,97 

Demanda energètica kcal/h 9548,18 

Nº elements del radiador 73 

Taula 10: Resum del càlcul d'elements dels radiadors 

 

- Ventilació i evacuació de fums 

Es dona compliment al CTE DB-HS 3, qualitat de l‟aire interior. 

El nostre habitatge disposa de tres sistemes diferents de ventilació: 

- Un sistema híbrid d‟extracció en el conjunt de l‟habitatge. 

- Un sistema complementari a qualsevol sistema mecànic a través de les obertures 

de portes i finestres de les diferents estances que en disposen. 

- Un sistema addicional mitjançant l‟extracció mecànica de l‟aparell de cocció de 

la cuina. 

Segons el punt 2.2 del CTE DB -HE 3 calculem l‟ocupació de l‟habitatge respecte a la 

qualitat ocupant l‟aire: per cada habitació individual hi ha 1 ocupant, a l‟habitació 

doble, dos acusats. A continuació us exposarem la metodologia del sistema híbrid de 

ventilació. 

A) Ventilació general: aquest sistema afecta al conjunt de l‟habitatge i es una ventilació 

controlada que ha de garantir un cabal d‟aire i la seva circulació Codi Tècnic.  Segons 

aquest sistema de ventilació,  la sala d‟estar, menjador i dormitoris han de disposar 

d‟obertures d‟admissió de l‟aire exterior i la cuina i cambra de bany, d‟obertures 

d‟extracció de l‟aire viciat. Quan els locals d‟extracció estiguin compartimentats 

l‟extracció es farà pel compartiment més contaminat: banys, on estigui l‟inodor, i 

cuines, on estiguin els aparells de cocció. Les particions entre locals d‟admissió i les 

d‟extracció han de disposar d‟obertures de pas. Aquesta ventilació general espot fer 

mitjançant un sistema híbrid o mecànic en aquest cas, i en aquest s‟utilitza el sistema 

híbrid. 
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- Instal·lació elèctrica i il·luminació 

Segons el REBT ICT-BT es defineixen els graus d‟electrificació mínimes dels 

habitatges en una potencia fixada de 5750 W a 230V. 

La xarxa d distribució elèctrica conta amb els diferents elements: 

a) Caixa general de protecció CGP 

b) Comptador CC 

c) Derivacions individuals DI 

d) Caixa d‟interruptors de control de potencia ICP 

e) Dispositius generals de comandament i protecció de quadres elèctrics DGMP 

Els cables conductors de l‟electricitat seran de coure encastats en parets aïllants de PVC. 

Els circuits mínims establerts pels habitatges amb grau d‟electrificació bàsics: 

 C1: circuit d‟enllumenament 

 C2: circuit de tomes generals i frigorífic 

 C3: circuit de cuina i forn 

 C4: circuit de rentadora, rentaplats i termos 

 C5: circuit de tomes de corrent de banys i auxiliars de cuina. 

 

- Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

La instal·lació de subministrament d‟aigua de l‟edifici ha de constar de:  

a) Escomesa: esta composta per una estrangulació i sortida de l‟aigua de la 

canonada general del carrer. D‟aquí connecta directament amb l‟armari de 

comptador individual, la clau de tall general, filtre, aixeta de prova, vàlvula 

antiretorn i la clau de sortida. 

b) Depòsit d‟acumulació: el Codi Tècnic diu que es necessari un depòsit de 200 

litres de capacitat i connectat al grup de pressió. 

c) Grup de pressió: sistema de sobreelevació d‟aigua de tal manera que a 

l‟ultima aixeta de l‟habitatge amb el tram més desfavorable, arribi el caudal 

mínim estipulat en el CTE 
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d) Sistema de distribució de ACS i AF: el recorregut del tub d‟alimentació  va 

per dins  dels revestiments de cartró guix. Sempre que transcorrin junts els 

tubs d‟alimentació d ACS i AF han d‟estar separats com a mínim 4 cms i si 

van un damunt de l‟altre, sempre el de ACS per sobre del de AF segons el 

CTE DB HE. Els tubs ascendents disposaran de vàlvula antiretorn i clau de 

buidatge per si es dona el cas poder intervenir ràpid i eficaçment. 

e) Pel que fa al dimensionat de la xarxa de distribució es dimensiona seguint els 

criteris establerts al CTE DB-HE 4 Subministrament d‟aigua. Els cabals 

instantanis de AF son se 0,2 l/s en totes les sortides menys en la del 

rentavaixelles que es de 0,15 l/s. 

En canvi el cabal instantani de ACS es de 0,15 l/s en planta baixa i 0,1 l/s en 

aparells de cuina com rentadora i rentavaixelles. 

La demanda de agua se dimensionarà a traves d‟unes taules de consum 

estipulades en el CTE partint de la base que por persona se necessiten 30 

litres de ACS/dia. Multiplicat per les persones que viuen a l‟habitatge, per un 

coeficient tret d‟una taula del CTE i per 365 dies/any surt la demanda en 

litres que necessita abastí la instal·lació durant un any.  

A partir d‟aquí ja podem saber el cost energètic que ens suposa escalfar 

l‟aigua a 60ºC per les persones de l‟habitatge (Da) 

 

  

 

 

Les unitats seran: KWh/any. 

  

Energia ACS= Da (demanda anual) x AT x Ce de 

l‟aigua x δ 
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- Demanda diària: 

Dd= litros ACS/persona x nº de pers. Viv= 30 l(segons taula 3.1 de CTE) x 5 

pers=  

= 150 l/dia 

- Demanda anual: 

Da= Dd x 365 dies= 54.750 l a 60ºC/any 

- Energia ACS: 

 

E ACS= 54.750 x 49,32 x 0,001163 x 1= 3.132,31 KWh/any 

 

On:  AT= Tº ACS -  Tº XARXA= 60 – 10,68= 49,32 ºC 

 Ce de l‟aigua= 0,001163 KWh/ºC kg 

 δ és la densitat de l‟aigua= 1 kg/l 

La demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, E ACS solar 

 E ACS solar= E ACS x CS= 3132,31 x 50%= 1.566,16 KWh/any 

On: CS: és la contribució solar mínima en % (valor més restrictiu del CTE DB-HE 4 

i el Decret  d‟Ecoeficiència i, si s‟escau, de l‟ordenança municipal corresponent. 

   

- Instal·lació de plaques solars 

L‟àrea necessària de captadors solars és en funció de la demanda energètica a cobrir 

amb la energia solar, de la radiació rebuda i del rendiment de la instal·lació. 

 

 

 

 

A captadors solars= E ACS solar/ I x α x 

δ x r sanejamen 
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El rendiment mig manual d‟una instal·lació l‟agafem radiació solar, “δ” es el valor de 

reducció d‟ombres expressat en tant per 1. Segons el CTE DB-HE 4 diu que el valor 

acumulat de l‟aigua al depòsit ha de ser compres entre 50 i 180 litres. 

Acaptadors solars= E ACS solar/I x α xδ x r= 1.566,16/1.511 x 1 x 1 x 0,45= 2,30 m
2
 

 

On :  

I: és el Valor de irradiació solar, en KWh/m
2
 a, considerant una superfície de captació 

orientada al sud i inclinada amb un angle igual a la latitud de emplaçament de l„edifici. 

A l‟Atles de la Radiació Solar de Catalunya, publicat per l‟ICAEN, es poden trobar 

dades de radiació solar (1.511 KWh/m
2
/any) 

α: On el coeficient deducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda sobre els 

captadors solars, expressat en tant per 1. 

r: el rendiment mig  anual d‟instal·lació: que depèn del rendiment dels captadors i de la 

resta dels components. 

Es pren el valor de 0,45 en el rendiment mig anual de la instal·lació (r)  ja que es tracta 

d‟un habitatge. 

A més, segons el CTE DB-HE4, el volum d‟acumulació d‟aigua escalfada per la 

instal·lació solar ha de garantir la següent relació: 

50< V/A<180 

 

4.2.10. Equipament 

El equipament de la cuina es troba en bon estat pertant no el substituirem però el del 

bany li proposarem una substitució. 

a) La cuina quedarà equipada tal i com està actualment, amb una taula, armaris 

inferiors i superiors, campana d‟extracció i aigüera amb dos piques. 

b) El bany de planta baixa anirà equipat amb un inodor, rentamans, bidet i 

dutxa. 
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c) El bany de la primera planta comunitari constarà de amb pica rentamans, 

inodor i plat de dutxa. Els diferents accessoris tovalloler i porta rotlles de 

paper higiènics seran d‟acer inoxidable. 

 

 Urbanització  

La parcel·la on es troba l‟habitatge està prevista de tots els serveis propis d‟un solar 

urbà, per tant no es contemplaran actuacions en aquest sentit. 

 

 Seguretat i salut  

Per realitzar l‟estudi dels element necessaris per les proteccions de seguretat i salut es té 

en comte un màxim de 5 treballadors amb un període aproximat d‟execució. 

Els elements més importants o que jo destacaria. 

- Tanca mòbil amb peus de formigó, de 2 m d‟alçada, d‟acer galvanitzat, amb 

malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3, 5, de diàmetre, bastidor d‟acer 

de 3,5x2 m i de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus mòbils de formigó. 

- Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d‟acer llisa amb serigrafia 

de 40 x 33 cm fixada mecànicament. També son necessaris cartels d‟obra de 

plàstic amb senyalitzacions importants, zona de acopis,  així com la execució de 

treballs especialment perillós per gent aliena a l‟obra. 

- Mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4 x 2,4 x 2,3 m de plafó d‟acer lacat i 

aïllament de poliuretà, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 

lames d‟acer galvanitzat amb instal·lació de lampisteria, lavabo col·lectiu, 

aixetes, placa turca, dutxes, mirall i amb instal·lació elèctrica formada per punts 

de llum, interruptor, endolls i amb caixa de fusibles per protecció diferencial. 

- Mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4 x 2,4 x 2,3 m de plafó d‟acer lacat i 

aïllament de poliuretà, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 

lames d‟acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 

instal·lació elèctrica formada per punts de llum, interruptor, endolls i caixa de 

protecció diferencial. 
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- Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a 

l‟ordenança general de seguretat i salut en el treball. 

- Casc de seguretat per a ús normal contra impactes, fet de polietilè. 

- Ulleres de seguretat contra impactes estàndard, amb muntura universal, amb 

visor transparent i tractament contra l‟entelament. 

- Protector auditiu d‟auricular, acollat al casc amb arnés i orelleres contra soroll. 

- Màscara auto filtrant contra pols i vapors tòxics 

- Parell 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.  

- Parell de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d‟escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible 

amb mànegues fins a mig avantbraç. 

- Parells de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb mànegues fins a 

mig avantbraç. 

- Parella de botes de seguretat resistents ala humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 

taló, llengüeta de manxa de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera 

metàl·liques. 

- Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de poliestirè i ferramenta 

estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó 

d‟acer amb virolla roscada. 

- Corda de poliamida d‟alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó 

de seguretat. 

- Granota de treball, de poliestirè i coto a l‟estiu, amb butxaques. 

- Línia de vida horitzontal per a ancoratge i desplaçament de cinturons de 

seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de diàmetre i dispositiu anti 

caiguda auto blocant per a subjectar cinturó de seguretat. 
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4.3. Compliment de la normativa 

En la redacció d‟aquest estudi de rehabilitació s‟han tingut en compte les següents 

normatives aplicables. A continuació es justifica el seu compliment la construcció. 

 

4.3.1. Seguretat en cas d’incendi 

Justificació del CTE DB-SI compost pels següents apartats: 

- SI 1. Propagació interior 

- SI 2. Propagació exterior 

- SI 3. Evacuació d‟ocupants 

- SI 4. Instal·lació de protecció contra incendis. 

- SI 5. Intervenció de bombers 

- SI 6. Resistència de l‟estructura contra el foc. 

 

Àmbit d‟aplicació 

- En les obres de reforma en les que es mantingui l‟ús , aquest DB s‟ha d‟aplicar 

als elements de l‟edifici modificats per la reforma, sempre que això suposi una 

major adequació a les condicions de seguretat establerta en aquest DB 

- Si la reforma altera l‟ocupació o la seva distribució pel que fa als elements 

d‟evacuació, l‟aplicació d‟aquest DB ha d‟afectar també a aquests. 

- En tot cas, les obres de reforma no podran menyscabar les condicions de 

seguretat preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les previstes en 

el DB. 

 

CTE DB-SI-1 PROPAGACIÓ INTERIOR 

- Compartimentació en sectors d‟incendis.  

Segons la taula 1.1, tot edifici constitueix un únic sector d‟incendi ja que es tracta d‟un 

edifici unifamiliar amb ús residencial. 

La superfície construïda en tot el sector no ha d‟excedir de 2500 m
2
 essent el nostre de 

310 m
2
. 
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Segons la taula 1.2. la resistència la foc de parets sostres i portes que delimiten el sector 

d‟incendi han de tenir una resistència mínima de EI60. Sent en el nostre cas un mur de 

maçoneria amb morter de calç. 

- Locals i zones de risc especial 

Segons taula 2.1, classificació dels locals i zones de risc per 

Cuina amb potència instal·lada inferior a 30 KW 

Sala de calderes amb una potencia nominal inferior a 100 KW 

- Espais ocults. Pas d‟instal·lacions a traves dels elements de compartimentació 

d‟incendis 

Al constar d‟un sol sector d‟incendi no hi ha restriccions específiques. 

- Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 

Veure la taula 4.1  

 

Taula41: Classes de reacció al foc dels elements constructius 

Classes de reacció al foc dels elements constructius ha de ser en els elements de 

revestiment de paret i sostres C-s2,d0. En el cas dels paviments Efl 
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Essent en el nostre cas les plaques de cartró guix amb una classe resistent al foc A2-

s1,d0 

Fusta estructural: D-s2,d0 

Rajola ceràmica: A1FL 

Terratzo: A1FL 

Llegenda de la classificació de productes al seu comportament davant el foc. 

A1: sense flama continguda 

C: velocitat de propagació del foc <250 W/s 

D: velocitat de propagació del foc<750 W/s  

EFL: absència d‟ignició 

S2: velocitat de propagació de fums:180m
2
 x S2 i producció total de fums: 200m

2
 

d0: sense caiguda de gotes ni partícules inflamades 

 

CTE DB-SI SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 

Els elements verticals separadors d‟un altre edifici han de ser almenys EI 120. En el 

nostre cas es compleix per la paret de maçoneria amb cartró guix a l‟interior i panells de 

llana de vidre que son incombustibles. 

Per tal de limitar el risc de propagació exterior d‟incendi per la coberta aquesta tindrà 

una resistència la foc REI 60x 

 

CTE DB SI 3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

- Càlcul de l‟ocupació 

Segons taula 2.1 densitats d‟ocupació dels edificis destinats a us residencial els hi 

correspon una densitat d‟ocupació d‟1 persona cada 20 m
2
 de superfície útils: 

310 m
2
 hi corresponen 16 persones 

- Número de sortides i longitud dels recorreguts d‟evacuació 
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Segons la taula 3.1. número de sortides de planta i longitud dels recorreguts 

d‟evacuació: 

Es disposa de dues sortides d‟evacuació de l‟edifici ala via pública amb un recorregut de 

30m 

- Dimensionat dels elements d‟evacuació 

L‟amplada mínima és la que s‟estableix al DB SU 1, -4.2.2, TAULA 4.1 

En aquest edifici per una ocupació menor a 25 persones, estableix una amplada mínima 

dels elements d‟evacuació escales i passos de 0,80m 

- Protecció de les escales 

Aquest edifici consta d‟una sola escala no protegida amb una alçada d‟evacuació 

descendent de 14 m 

- Portes situades en recorregut d‟evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o d‟edifici son abatibles amb eix de gir 

vertical i el seu sistema de tancament consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida 

obertura des del cost. 

- Control del fum d‟incendi 

Al tractar-se d‟un habitatge residencial no es obligatori la instal·lació de sistemes de 

control de fums. 

 

CTE DB-SI 4 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRINCENIS 

- Dotació de les instal·lacions   de protecció contra incendis 

S‟ubicarà un extintor a cada planta amb una eficàcia de 21A-113B senyalitzant amb un 

cartel les mides 210 x 210 mm 
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CTE DB- SI 5- INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

- Condiciones d‟aproximació y entorn 

 

- Aproximació als edificis 

 

Els vials d‟aproximació del vehicles dels bombers als espais de maniobra als quals 

compleixen les condicions següents: 

- amplada mínima lliure 3,5m; 

- alçada mínima lliure o gàlib 4,5m; 

- capacitat portant del vial 20 kN / m
2
. 

- En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traça 

d‟una corona circular els radis mínims han de ser 5,30 mi 12,50m, amb una 

amplada lliure a circulació de 7,20m. 

- Entorn dels edificis 

No hi ha condicionants deguts a que és un edifici amb una altura d‟evacuació 

descendent inferior a 9m. 

 

- Accessibilitat per la façana 

No hi ha condicionants deguts a que és un edifici amb una altura d‟evacuació 

descendent inferior a 9m. 

 

CTE DB- SI 6- RESISTÈNCIA DE L’ ESRUCTURA AL FOC 

Segons la taula 3.1. Resistència al foc suficient dels elements estructurals. 

Tenint en Compte que es tracta d‟un habitatge unifamiliar amb una alçada d‟evacuació 

de l‟edifici de menys de 15m, la resistència al foc dels Elements Estructurals serà com a 

mínim R.30 

 

La resistència de l‟estructura es justifica segons Annex SIE càlcul de la resistència al 

foc de estructura de fusta en l‟apartat 3.3.- Sistema estructural. 

139



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

4.3.2. Seguretat d’utilització 

 

Justificació d l‟apartat del CTE DB-SU 

Els apartats: 

SU 1- Seguretat en front del risc de caigudes. 

SU 2- Seguretat en front del risc d‟impacte o atrapament. 

SU 3- Seguretat en front del risc tancament. 

SU 4- Seguretat en front del risc causat per il·luminació inadequada. 

SU 5- Seguretat en front del risc causat per l‟alta ocupació. 

SU 6- Seguretat en front del risc d‟ofegament. 

SU 7- Seguretat en front del risc causat per vehicles en moviment. 

SU 8- Seguretat en front del risc causat per l‟acció del llamp. 

 

CTE DB-SU 1- SEGURETAT EN FRONT DEL RISC DE CAIGUDES  

- Grau de lliscament dels sòls 

 

Segons la taula 1.2 classe exigible als sòls en funció de la seva localització se‟n desprèn 

que els paviments de les zones seques interiors de l‟edifici han de ser com a mínim de 

classe1, els paviments de les zones humides ( banys, cuina y terrassa ) han de ser de 

com a mínim de classe 2. 

 

Lliscament de les classes de paviment 

Classe 1: 15 < Rd ≤ 35 

Classe 2: 35 < Rd≤ 45 
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- Discontinuïtats en els paviments  

 

Excepte en zones d‟us restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de 

caigudes com a conseqüència d‟ensopegada o d‟ entrebancs, el sòl ha de complir les 

condiciones següents: 

- No hi ha juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. 

- Ens elements sortints del nivell del paviment no han de sobresortir del paviment més 

de 12mm. 

- No es disposa de barreres per delimitar zones de circulació. 

- En zones de circulació no es disposa d‟un graó aïllat, ni dos de consecutius. 

 

- Desnivells  

 

Per tal de limitar el risc de caiguda, hi ha barreres de protecció en els desnivells, buits i 

obertures balcons, finestres, etc. Amb una diferència de cota més gran que 550mm, 

excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la 

barrera sigui incompatible amb l‟ús previst. 

Totes les baranes tindran una altura mínima de 900mm ja que els desnivells a protegir 

són inferiors a 6m. 

Aquestes baranes estan dissenyades de forma que no puguin se fàcilment escalables per 

nens, per tant a una altura compresa entre 300 i 500 mm sobre el nivell del terra no hi 

hauran sortints horitzontals. 

La separació entre barres de les baranes no tindrà obertures que puguin ser 

entravessades per una esfera de 100mm de diàmetre. 

 

- Característiques de les escales 
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Les escales d‟aquest edifici es consideren d‟us restringit ja que s‟emprarà com a 

element de circulació limitat a un màxim de 10 persones que tenen el caràcter de usuaris 

habituals, a l‟interior de l‟habitatge. 

Donada la consideració d‟escales d‟ús restringit, aquestes han de complir: 

1- L‟amplada de cada tram serà de 800mm, com a mínim. 

2- La contra petjada serà de 200mm, com a màxim, i l‟ empremta de 220mm, com a 

mínim. 

3-Podran disposar de replans partits amb esglaons a  45º. 

4-Disposarà de barana en els seus costats oberts. 

 

- Neteja dels vidres exteriors 

 

Els tancaments de vidre de la planta sota coberta, com que es troben a una altura de més 

de 6m han de complir els següents requisits: 

Tota la superfície exterior del vidre es troba compresa en un radi de 850mm des d‟algun 

punt de la vora de la zona practicable situat a una alçada no major de 1300mm. 

 

CTE DB- SU 2- SEGURETAT EN FRONT DEL RISC D’IMPACTE O 

D’ATRAPAMENT 

- Impacte  

 

Per tal d‟evitar l‟impacte amb elements fixes L‟alçada lliure de pas en xones de 

circulació és com a mínim, 2,10mm en zones d‟ús restringit i 2,20m en la resta de les 

zones. En els llindars de les portes  l‟alçada lliure serà 2,00mm, com a mínim. 

Per tal d‟evitar l‟impacte amb Elements practicables no hi ha consideracions ja que els 

zones de circulació del edifici es consideres d‟ús restringit. 

Per garantir la seguretat amb l‟impacte amb elements fràgils, no hi ha consideracions ja 

que no hi ha tancaments de vidre compreses dins de l‟àrea de risc d‟impacte. 
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Les parts vidriades de portes i de tancament de dutxes i banyeres estan constituïdes per 

elements laminats o temperats que resisteixin sense trencament un impacte de nivell 3. 

  - Atrapament 

Per tal de limitar el risc d‟atrapament produït per una porta corredissa d‟accionament 

manual, inclosos els seus mecanismes d‟obertura i tancament, la distància fins a 

l‟objecte  fix més proper serà 200mm, com a mínim. 

 

CTE DB-SU 3- SEGURETAT EN FRONT DEL RISC DE TANCAMENT EN 

RECINTES 

Les portes dels banys han de tindre dispositius per al seu bloqueig des de l‟interior, 

aquests dispositius tenen un sistema de desbloqueig de les portes des de ´‟ exterior del 

recinte. 

 

CTE DB-SU 4. SEGURETAT EN FRONT DEL RISC CAUSAT PER 

IL·LUMINACIÓ INADEQUADA  

 A cada zona es disposarà una instal·lació d‟enllumenat capaç de proporcionar, com a 

mínim, el nivell d‟il·luminació que s‟estableix en la taula 1.1, mesurat a nivell del sòl. 

D‟aquesta taula se‟n desprèn que a l‟interior de l‟edifici hem de tindre una luminància 

mínima de 75 lux a les escales i de 50 lux a la resta de zones amb un factor 

d‟uniformitat mitja del 40% 

- Enllumenat d‟emergència 

 

No és necessària l‟ il·luminació d‟emergència ja que no tenim una ocupació de més de 

100 persones. 
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CTE DB- SU 5 – SEGURETAT EN FRONT DEL RISC CAUSAT PER L’ALTA 

OCUPACIÓ 

 

El present estudi de rehabilitació no entra dins de l‟àmbit d „aplicació d‟ aquest apartat 

ja que no es preveu una alta ocupació. 

 

CTE DB- SU- 6 SEGURETAT EN FRONT DEL RISC D’OFEGAMENT 

El present  estudi de rehabilitació no entra dins de l‟àmbit d‟aplicació d‟a quest apartat 

ja que no es preveu la construcció de piscines. 

 

CTE DB-SU 7- SEGURETAT EN FRONT DEL RISC CAUSAT PER VEHICLES 

ENMOVIMENT 

El present estudi de rehabilitació non entra dins de l‟àmbit d‟aplicació d‟aquest apartat 

ja que no hi ha aparcament de vehicles. 

 

CTE DB-SU 8- SEGURETAT EN FRONT DEL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ 

DEL LLAMP 

Serà necessària la instal·lació de un sistema de protecció contra llamp, quan la 

freqüència esperada d‟impactes ( NE) sigui major que el risc admissible (Na). 
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4.3.3. Salubritat 

Justificació del CTE DB-HS 

 HS 1- Protecció en el front de la humitat 

HS 2- Recollida i evacuació de residus 

HS 3- Qualitat de l‟aire interior 

HS 4- Subministrament d‟aigua 

HS 5- Evacuació d‟aigua 

 

CTE DB-HS 1- PROTECCIÓ EN FRONT DE LA HUMITAT 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d‟aigua o humitat al interior de 

l‟edifici i en els seus tancaments com a conseqüència de l‟aigua procedent de 

precipitacions atmosfèriques, d‟escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant 

mitjans que impedeixin la seva penetració o, si escau permetin la seva evacuació sense 

producció de danys. 

Es justifica el compliment a l‟estudi de la intervenció, sistema envolvent. 

 

CTE DB-HS 2- RECOLLIDA I EVACUCACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat no entra dins de l‟àmbit d‟aquest estudi ja que no es tracta d‟un edifici de 

nova construcció. 

CTE DB-HS 3 – QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Aquest apartat es justifica en la memòria constructiva, sistema de condicionament i 

instal·lacions, ventilació. 

CTE DB-HS 4- SUBMINISTRE D’AIGUA  

Aquest apartat es justifica en la memòria constructiva, sistema de condicionament i 

instal·lacions, instal·lacions de fontaneria. 

CTE DB-HS 5- EVACUCIÓ D’AIGUA 

Aquest apartat es justifica en la memòria constructiva, sistema de condicionament i 

instal·lacions, sanejament.  
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4.3.4. Estalvi energètic 

Justificació del CTE DB-HE 

HE 1 –Limitació de la demanda energètica 

HE 2- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

HE 3- Eficiència energètica de les instal·lacions d‟il·luminació 

HE 4- Contribució solar mínima d‟aigua calenta sanitària 

HE 5- Contribució solar mínima d‟energia fotovoltaica 

- L‟ apartat DB- HE 1 Limitació de la demanda energètica:  

No és d‟ aplicació degut a que es tracta d‟una rehabilitació d‟edifici existent amb una 

superfície útil inferior a 1.000 m
2
. 

 

- L‟apartat DB- HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 

 

Aquet apartat es justifica en la memòria constructiva, sistema de condicionament i 

instal·lacions, Calefacció. 

 

- L‟apartat  DB- HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d‟il·luminació 

 

No és d‟aplicació degut a que es tracta d‟una rehabilitació d‟edifici existent amb una 

superfície útil inferior a 1000m
2
 

 

- L‟apartat DB-HE 4 Contribució Solar mínima d‟aigua calenta sanitària  

 

Es justifica en la Memòria específica d‟instal·lacions 

 

- L‟apartat DB-HE 5 Contribució solar mínima d‟energia fotovoltaica 

 

No és d‟aplicació degut a que el tipus d‟ús del projecte no entra en l‟àmbit  d‟aplicació 

d‟aquest DB. 
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4.3.5. Protecció front al soroll 

Apartat DB-HR 

Aquest apartat es justifica amb l‟annex 1 de CTE DB-HR. Opció simplificada per a 

habitatge unifamiliar comprovant les propietats dels elements constructius a partir del 

“Catálogo de elementos constructivos CTE” 

Considerant, primerament, per la zona en la que es troba l‟habitatge i contemplant les 

hores puntes durant el mati, tarda i nit, el nivell màxim d‟exposició a la façana del carrer 

principal serà aproximadament d‟uns 60dB. Per tant, segons la taula que veiem a 

continuació, això ens exigirà un valor d‟aïllamentacústic al soroll aeri entre un recinte 

protegit i l‟exterior de 30dB. 

 

Taula 12: Valors d’aïllament acústic a soroll aeri 

- Elements de separació 

Condicions mínimes dels envans: com que l‟estructura de l‟habitatge unifamiliar es 

independent de les altres l‟índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels 

envans d‟un habitatge unifamiliar adossat no pot ser inferior a 33 dBA, com es pot 

observa a la taula 3.1 del CTE. 

 

Taula 13: Índex global de reducció acústica en envans 
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En el nostre edifici els envans divisoris que hem col·locat son de cartró guix amb 

muntants verticals de 55 mm d‟amplària col·locats cada 45 cm i perfils horitzontals 

de 55mm, aïllament de llana de roca en plaques semirígides de densitat entre 26 i 35 

kg/m
3
 amb un gruix de 40mm, aplacat a les dues cares amb placa de guix laminat 

resistent al foc de 15mm de gruix, fixada mecànicament amb un índex global de 

reducció acústica, ponderat A, RA de 40 dB. 

Condicions mínimes dels elements de separació verticals: com que l‟estructura de 

l‟habitatge unifamiliar és entre mitgeres l‟índex global de reducció acústica, 

ponderat A, RA, de les mitgeres i façanes d‟un habitatge unifamiliar adossat no pot 

ser inferior a 45 dBA. 

En el nostre edifici la paret mitgera que divideix la habitatge amb la habitatge veïna 

esta formada per dos fulles, la fulla pertanyent a l‟edifici objecte d‟estudi és de mur 

de mamposteria de pedra arenisca amb trasdossat a l‟interior de plaques de guix 

laminat, amb muntants verticals de 55 mm d‟amplària col·locats cada 45 cm i perfils 

horitzontals de 55mm, aïllament de llana de roca en plaques semirígides de densitat 

entre 26 i 35 kg/m
3
 amb un gruix de 40mm, aplacat a les dues cares amb placa de 

guix laminat resistent al foc de 15mm de gruix, barrera de vapor/estanquitat amb vel 

de polietilè de 100 Ym i 96 g/m
2
, col·locada no adherida per tal d‟evitar les humitats 

de condensació intersticials amb un índex global de reducció acústica de 60 dB. 

Condicions mínimes dels elements de separació horitzontals: no es d‟aplicació ja 

que no comparteix l‟estructura horitzontal amb altres habitatges. Les façanes, 

cobertes i terres en contacte amb l‟aire exterior, han de complir el que s‟estableix a 

la següent taula: 

Veure taula 3.4 

 

Taula 14:Valors dels paràmetres acústics en façanes i cobertes en contacte amb l'aire exterior 
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De la taula 3.4 obtindrem que les diferents façanes i coberta han de tenir un índex 

global de reducció acústica, ponderat A, RA, no menor de 26 dBA. 

 

Eco-eficiència  

D‟aquesta manera es justifica el Decret D21/2006 de Criteris Ambientals i Eco 

eficiència en una rehabilitació parcial en un habitatge unifamiliar entre mitgeres. 

Paràmetres d‟obligat compliment 

Aigua: 

- Es projecta una xarxa de sanejament mitjançant sistema separatiu de les aigües 

residuals i pluvials fins al límit de la propietat. 

- Les aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa tenen un cabal Q< a 12 

l/min; Q> 9 l/min a 1 bar de pressió. 

- Les cisternes de vàter disposen de mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 

interrompuda. 

 

Energia: 

- Les parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors tenen Km < 0,70 

W/m
2
K 

- Les obertures de cobertes i façanes d‟espais habitables son de doble vidre amb 

Km <3,30 W/m
2
K 

- Les obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (+- 90ºC) disposen 

d‟elements de tancament exterior tals que el factor solar de la part envidriada 

S<35% 

- Càlcul de la demanda de ACS: amb 5 usuaris a l‟edifici la demanda d‟aigua 

calenta sanitària a 60ºC es: 150l/dia. Com que supera el límit de 50 l/dia es 

disposa de sistema de producció de ACS amb energia solar tèrmica. 

- El rentavaixelles disposa d‟una presa d‟aigua freda i una d‟aigua calenta. 

- Un mínim dels aparells de la construcció haurà de disposar del distintiu de 

garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica 

de la Unió Europea, Marca AENOR Mediambiental, etiqueta ecològica tipus I 

149



TFG: Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu  

(UNE.EN ISO 14024/2001), etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 

IN). 

- Els elements horitzontals i parets separadores entre propietaris l‟aïllament mínim 

a so aeri R de 48 dB 

 

4.3.6. Accessibilitat 

Aquest apartat no s‟ha de justificar amb el compliment del Decret 135/1995 

d‟Accessibilitat a l‟edificació, ja que es tracta d‟una rehabilitació d‟edifici d‟ús privat 

amb titularitat privada el qual no està inclòs al llistat d‟usos de l‟apartat 2.1 de l‟annex 2 

del citat decret. 

 

4.3.7. Sisme 

Aquest apartat té en compte els criteris de la norma sismorresistent NCSE/02. 

Classificació de l‟edifici per la seva importància segons l‟article 1.2.2 de la normativa 

citada: 

 “Als edificis en els quals la destrucció per un terratrèmol pugui ocasionar 

víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues 

econòmiques, sense que en cap cas es tracti d‟un servei imprescindible ni pugui donar 

lloc a efectes catastròfics” 

Acceleració bàsica (Ab/g) de la població de Torrelameu segons l‟annex I de la norma 

sismorresistent NCSE/02 no es té en consideració ja que es inferior a 0,04 per tant, no 

es procedeix a fer més comprovacions. 

4.3.8. Enderrocs i residus 

La construcció i reforma de l‟obra projectada d‟aquest habitatge haurà de complir amb 

el que s‟especifica en el Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus 

de la construcció i demolició. 

Especialment amb les plaques i canonades de fibrociment es realitzarà la deposició 

controlada a un depòsit autoritzat, de residus de fibrociment especials procedents de la 

rehabilitació i demolició del nostre habitatge. 
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Per la resta de residus de l‟enderroc, ja siguin terres excavades, materials ceràmics , 

pedra o fusta i altres elements procedents del sistema elèctric es realitzarà la deposició 

controlada a un depòsit autoritzat, separats cadascun d‟ells segons la seva naturalesa de 

procedència. 

El transport de terres procedents de la construcció es realitzarà a una instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb un camió de 12 t i la deposició controlada a un 

depòsit de terres. 
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5. Amidaments i pressupostos 
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5.1. Amidaments 
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

AMIDAMENTS Pàg.:26/04/22 1Data:

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTULO 01

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

AMIDAMENT DIRECTE 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''

2 K12GF000

AMIDAMENT DIRECTE 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

3 K12GK000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Elaboracò d'instalaciò4 0IF020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixecament de l'acta notarial, incloent informe tècnic de l'estat actual de les edificacions confrontants.5 0IF010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
DEMOLICIONSCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 K2161511

AMIDAMENT DIRECTE 88,800

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

2 K2183501

AMIDAMENT DIRECTE 33,900

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 K2194421

AMIDAMENT DIRECTE 103,200

EUR
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m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%.

4 K2R642A9

AMIDAMENT DIRECTE 22,700

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

1 K2213422

AMIDAMENT DIRECTE 212,200

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

2 K222142A

AMIDAMENT DIRECTE 22,700

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en
terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

3 K2412069

AMIDAMENT DIRECTE 22,700

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
FONAMENTSCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

1 43512J31

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.

1 E4435121

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de
formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i els
increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.

2 14LFL68C

AMIDAMENT DIRECTE 17,900

m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat
afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió
amb formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i amb aquelles
modificaciones i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

3 443R211B

AMIDAMENT DIRECTE 144,500

m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

4 4458116G

AMIDAMENT DIRECTE 22,000
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m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x150 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

5 14E239E3

AMIDAMENT DIRECTE 24,600

m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou
els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

6 145CC973

AMIDAMENT DIRECTE 3,240

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
COBERTACAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb
morter mixt elaborat a l'obra, sobre placa conformada bituminosa i empostissat de taulers de fusta amb aïllament de
panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè
extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

1 15217F5V

AMIDAMENT DIRECTE 220,300

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISORIESCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Divisòria d'obra de fàbrica de dos fulls de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a
base de guix per a unió de peces ceràmiques, aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 50 mm de gruix i
66 a 85 kg/m3 de densitat, aplacat per la cara exterior d'una de les fulles amb una placa de guix laminat de 12.5 mm de
gruix adherida amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques estès a tota la superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

1 4612A10C

AMIDAMENT DIRECTE 420,400

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

1 493513B4

AMIDAMENT DIRECTE 224,100

m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 20x20x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

2 K9D13C0K

AMIDAMENT DIRECTE 103,200

m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 45x45 cm i 9 mm de
gruix, preu alt, col·locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

3 K9DC8552

AMIDAMENT DIRECTE 146,500

m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4 K9C14424

AMIDAMENT DIRECTE 41,900

EUR
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m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

5 K9U3719V

AMIDAMENT DIRECTE 89,700

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTULO 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 E8121113

AMIDAMENT DIRECTE 103,000

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a
ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

2 E8112312

AMIDAMENT DIRECTE 24,900

m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària nacional, amb una cara polida i
abrillantada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

3 E83B5CHE

AMIDAMENT DIRECTE 56,500

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

4 E81131E1

AMIDAMENT DIRECTE 23,400

EUR
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m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

5 E82C1Q3J

AMIDAMENT DIRECTE 30,200

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de 12.5 mm de gruix amb plom laminat de 2 mm de gruix
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 300
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

6 E844P240

AMIDAMENT DIRECTE 241,200

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLESCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla
batent, de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit
d'obra de 210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt
sintètic, no inclou formació de forat, llinda i pintat parament.
Criteri d'amidament: Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT.

1 4A1U1111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reparació porta principal de bastiment de fusta, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 165x265 cm, prèvi
desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originàries, restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta
nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, imprimació
segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element

2 4A1R1227

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra de fusta de roure
envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i
guies

3 A122FL6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x180 cm, amb finestra4 A122FL7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x95 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada
de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

5 A1122FL8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada
de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

6 A122FL9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x180 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada
de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

7 A122FL10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, amb balconera de fusta de roure
envernissada d'una fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de
2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

8 1A12D3L6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, prèvi
desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originàries, restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta
nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, imprimació
segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.

9 4A1R1225

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x200 cm, de fusta de roure Anvernissada d'una fulla
batent, sega i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta.

10 1A12D3L7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
TANCAMENTS INTERIORS PRACTICABLESCAPÍTULO 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure per a un buit d'obra aproximat de 100x245
cm, amb bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.
m2 de buit d'obra

1 1A221NC2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 12

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge, sistema bitub, encastada, de 130 m2 de superfície útil, com a màxim,
amb radiadors d'alumini, caldera de gas de condensació de gas natural, i ajudes de ram de paleta

1 1E22G062

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta2 1G22G300

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, amb tub flexible corrugat de
PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a intercomunicador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3 1P534113

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble categoria 6 U/FTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra inclou
l'amidament del tub i el cable fins a la safata o tub de distribució general. No inclou l'amidament fins a l'armari de
comunicacions, que s'ha d'amidar en una unitat d'obra independent.

4 1P7321H3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material
plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

5 1P141213

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €630,36u0IF010 Aixecament de l'acta notarial, incloent informe tècnic de l'estat actual de les edificacions
confrontants.

P- 1

(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €363,66u0IF020 Elaboracò d'instalaciòP- 2
(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €78,29m2145CC973 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 20 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la
DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat,
cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 3

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €25,58m214E239E3 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

P- 4

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €40,52m214LFL68C Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i
6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.No
s'inclouen els encofrats dels cèrcols.

P- 5

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €97,65m215217F5V Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de teula àrab de ceràmica de 30
peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre placa conformada bituminosa i
empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix
i cara interior amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords
perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

P- 6

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €395,65u1A12D3L6 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, amb balconera de
fusta de roure envernissada d'una fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 7

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €194,32u1A12D3L7 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x200 cm, de fusta de roure
Anvernissada d'una fulla batent, sega i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de
base de fusta.

P- 8

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €214,96m21A221NC2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure per a un buit
d'obra aproximat de 100x245 cm, amb bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

P- 9

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11.729,94u1E22G062 Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge, sistema bitub, encastada, de 130 m2 de
superfície útil, com a màxim, amb radiadors d'alumini, caldera de gas de condensació de gas
natural, i ajudes de ram de paleta

P- 10

(ONZE MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4.428,65u1G22G300 Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i
ajudes de ram de paleta

P- 11

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €39,82u1P141213 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal amb tapa, de preu alt
encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes,
instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 12

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €117,50u1P534113 Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i cable per a intercomunicador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 13

(CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €67,79u1P7321H3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble categoria 6 U/FTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure
i caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra inclou l'amidament del tub i el cable fins a la safata o tub de distribució general.
No inclou l'amidament fins a l'armari de comunicacions, que s'ha d'amidar en una unitat d'obra
independent.

P- 14

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €154,64m343512J31 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb
les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

P- 15

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €116,80m443R211B Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb
enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció,
restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT
i amb aquelles modificaciones i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

P- 16

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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 €329,63m34458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

P- 17

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €42,48m24612A10C Divisòria d'obra de fàbrica de dos fulls de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm
col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aïllament amb plaques
de llana mineral de roca (MW) de 50 mm de gruix i 66 a 85 kg/m3 de densitat, aplacat per la cara
exterior d'una de les fulles amb una placa de guix laminat de 12.5 mm de gruix adherida amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques estès a tota la superfície amb llana
dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

P- 18

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,46m2493513B4 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a
70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

P- 19

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €420,07u4A1R1225 Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
de 120x230 cm, prèvi desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions
semblants a les originàries, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat,
restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova,
escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de
l'element.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions
de la DT.

P- 20

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €635,36u4A1R1227 Reparació porta principal de bastiment de fusta, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de
165x265 cm, prèvi desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants
a les originàries, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i
neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i
decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida,
imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element

P- 21

(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €376,01u4A1U1111 Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils
laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm, reposició d'arrebossat
i pintat de la porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament.
Criteri d'amidament: Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT.

P- 22

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €288,44uA1122FL8 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x95 cm, amb finestra de fusta
de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 23

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €436,18uA122FL6 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra de
fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 24

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €514,35uA122FL7 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x180 cm, amb finestraP- 25
(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €357,13uA122FL9 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, amb finestra de fusta
de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 26

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €449,55uA122FL10 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x180 cm, amb finestra de fusta
de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 27

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,31kgE4435121 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

P- 28

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €17,00m2E8112312 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 29

(DISSET EUROS)

 €12,89m2E81131E1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 30

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de
més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

P- 31

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €27,82m2E82C1Q3J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment
de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 32

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €156,13m2E83B5CHE Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària
nacional, amb una cara polida i abrillantada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

P- 33

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €63,62m2E844P240 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de 12.5 mm de gruix amb plom laminat
de 2 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
i perfils secundaris col·locats cada 300 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0.6
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

P- 34

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €36,03uK12GF000 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- 35

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRES 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- 36

(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- 37

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €4,31m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 38

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €6,84m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

P- 39

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €4,46m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 40

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,25m3K2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de
les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan
sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 41

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €9,45m3K222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de
les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan
sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 42

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,82m3K2412069 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny
fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 43

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,41m3K2R642A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

P- 44

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €26,83m2K9C14424 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 45

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €27,93m2K9D13C0K Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 20x20x1 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 46

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €112,73m2K9DC8552 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines,
de 45x45 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col·locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçària
mitjana 200 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 47

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,68mK9U3719V Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària
<= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

P- 48

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u0IF010 Aixecament de l'acta notarial, incloent informe tècnic de l'estat actual de les
edificacions confrontants.

P- 1  €630,36

Sense descomposició 630,36 €

u0IF020 Elaboracò d'instalaciòP- 2  €363,66

Sense descomposició 363,66 €

m2145CC973 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 20 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les
especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com
la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin,
l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 3  €78,29

Altres conceptes 78,29 €

m214E239E3 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 500x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 4  €25,58

Altres conceptes 25,58 €

m214LFL68C Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7
m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de
D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material
corresponents a retalls, lligams i cavalcaments.No s'inclouen els encofrats
dels cèrcols.

P- 5  €40,52

Altres conceptes 40,52 €
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m215217F5V Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de teula àrab de
ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre
placa conformada bituminosa i empostissat de taulers de fusta amb aïllament
de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler
aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i
cara interior amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal,
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1
m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

P- 6  €97,65

Altres conceptes 97,65 €

u1A12D3L6 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
amb balconera de fusta de roure envernissada d'una fulla batent i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta,
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 7  €395,65

Altres conceptes 395,65 €

u1A12D3L7 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x200 cm,
de fusta de roure Anvernissada d'una fulla batent, sega i classificació mínima
3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta.

P- 8  €194,32

Sense descomposició 194,32 €

m21A221NC2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de
roure per a un buit d'obra aproximat de 100x245 cm, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, folrat de bastiment, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

P- 9  €214,96

Altres conceptes 214,96 €

u1E22G062 Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge, sistema bitub, encastada,
de 130 m2 de superfície útil, com a màxim, amb radiadors d'alumini, caldera
de gas de condensació de gas natural, i ajudes de ram de paleta

P- 10  €11.729,94

Altres conceptes 11.729,94 €

u1G22G300 Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació
elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta

P- 11  €4.428,65

Altres conceptes 4.428,65 €

u1P141213 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal amb
tapa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics
de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 12  €39,82

Altres conceptes 39,82 €

u1P534113 Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble,
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada,
amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, amb tub
flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i
cable per a intercomunicador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 13  €117,50

Altres conceptes 117,50 €
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u1P7321H3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
doble categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb
caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors
elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra inclou l'amidament del tub i el cable
fins a la safata o tub de distribució general. No inclou l'amidament fins a
l'armari de comunicacions, que s'ha d'amidar en una unitat d'obra
independent.

P- 14  €67,79

Altres conceptes 67,79 €

m343512J31 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb
30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb
una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat,
mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

P- 15  €154,64

Altres conceptes 154,64 €

m443R211B Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m
de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova,
ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat i capa de
compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les
especificacions de la DT i amb aquelles modificaciones i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.

P- 16  €116,80

Altres conceptes 116,80 €

m34458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 17  €329,63

Altres conceptes 329,63 €

m24612A10C Divisòria d'obra de fàbrica de dos fulls de peça ceràmica de gran format de
700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques, aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 50 mm
de gruix i 66 a 85 kg/m3 de densitat, aplacat per la cara exterior d'una de les
fulles amb una placa de guix laminat de 12.5 mm de gruix adherida amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques estès a tota la
superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 18  €42,48

Altres conceptes 42,48 €
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m2493513B4 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava
de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè.
C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

P- 19  €24,46

Altres conceptes 24,46 €

u4A1R1225 Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, prèvi desmuntatge. Inclou
substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originàries,
restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent,
reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o
vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida,
imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de
l'element.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment executada amidada segons
les especificacions de la DT.

P- 20  €420,07

Altres conceptes 420,07 €

u4A1R1227 Reparació porta principal de bastiment de fusta, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 165x265 cm, prèvi desmuntatge. Inclou substitució
d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originàries, restitució
superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició
d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos
existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, imprimació
segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element

P- 21  €635,36

Sense descomposició 635,36 €

u4A1U1111 Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents,
amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats d'acer L
50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a
un buit d'obra de 210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1
capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament.
Criteri d'amidament: Unitat de porta col·locada d'acord amb les
especificacions de la DT.

P- 22  €376,01

Altres conceptes 376,01 €

uA1122FL8 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x95 cm,
amb finestra de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta,
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 23  €288,44

Sense descomposició 288,44 €

uA122FL6 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120
cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta,
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 24  €436,18

Sense descomposició 436,18 €

uA122FL7 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x180
cm, amb finestra

P- 25  €514,35

Sense descomposició 514,35 €
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uA122FL9 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm,
amb finestra de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta,
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 26  €357,13

Sense descomposició 357,13 €

uA122FL10 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x180 cm,
amb finestra de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta,
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

P- 27  €449,55

Sense descomposició 449,55 €

kgE4435121 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 28  €1,31

B44Z5021 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,92000

Altres conceptes 0,39 €

m2E8112312 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels
elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

P- 29  €17,00

B0111000 Aigua  €0,01157
B8111G40 Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons

UNE-EN 998-1, en sacs
 €0,98129

Altres conceptes 16,01 €
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m2E81131E1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0,
segons UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels
elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

P- 30  €12,89

B0111000 Aigua  €0,01157
B8112G40 Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons

UNE-EN 998-1, en sacs
 €1,00289

Altres conceptes 11,88 €

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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície
dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 31  €4,73

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,09576
Altres conceptes 4,63 €

m2E82C1Q3J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16
a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

P- 32  €27,82

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,57810

B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €3,77516
B0FH6172 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o

quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)
 €16,68700

Altres conceptes 6,78 €

m2E83B5CHE Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
pedra calcària nacional, amb una cara polida i abrillantada, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500
cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

P- 33  €156,13

B0G19C0D Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt de 40 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €119,20020

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €2,30000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0,34400
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m2E844P240 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de 12.5 mm de
gruix amb plom laminat de 2 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 300 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 34  €63,62

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
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
B7JZ00K2 Cinta de plom autoadhessiva de 2 mm de gruix i 5 cm d'amplària,per a junts

plaques transformades guix laminat amb plom
 €35,48300

B84Z7830 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 300 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

 €8,89000

Altres conceptes 16,94 €

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- 35  €36,03

Altres conceptes 36,03 €

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- 36  €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- 37  €54,05

Altres conceptes 54,05 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 38  €4,31

Altres conceptes 4,31 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 39  €6,84

Altres conceptes 6,84 €

m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 40  €4,46

Altres conceptes 4,46 €

185



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8Data: 26/04/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3K2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 41  €3,25

Altres conceptes 3,25 €

m3K222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 42  €9,45

Altres conceptes 9,45 €

m3K2412069 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:-
Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 43  €5,82

Altres conceptes 5,82 €

m3K2R642A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

P- 44  €6,41

Altres conceptes 6,41 €
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m2K9C14424 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 45  €26,83

B0310400 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm  €0,57567
B9C14424 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior  €15,07680
B9CZ2000 Beurada de color  €1,47660

Altres conceptes 9,70 €

m2K9D13C0K Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 20x20x1 cm, de
color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 46  €27,93

B0FG3CA3 Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de
20x20x1 cm, de color vermell

 €4,26919

Altres conceptes 23,66 €

m2K9DC8552 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces
adherides amb resines, de 45x45 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col·locat a
trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <=
1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 47  €112,73

B9DC1553 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants de 45x45 cm i 9
mm de gruix, formada per dues peces adherides amb resines, preu alt

 €81,08640

B9Z33521 Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 200
mm

 €19,21000

Altres conceptes 12,43 €

mK9U3719V Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

P- 48  €6,68

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,08208

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €0,32025
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 26/04/22

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,17h Oficial 1aA0121000

 €17,17h Oficial 1a paletaA0122000

 €17,17h Oficial 1a encofradorA0123000

 €17,17h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €17,17h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €17,17h Oficial 1a guixaireA0129000

 €17,48h Oficial 1a fusterA012A000

 €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

 €17,75h Oficial 1a lampistaA012J000

 €17,75h Oficial 1a muntadorA012M000

 €14,97h Ajudant encofradorA0133000

 €14,97h Ajudant ferrallistaA0134000

 €14,97h Ajudant col·locadorA0137000

 €15,09h Ajudant fusterA013A000

 €14,97h Ajudant pintorA013D000

 €14,95h Ajudant calefactorA013G000

 €14,95h Ajudant electricistaA013H000

 €14,97h Ajudant muntadorA013M000

 €14,64h ManobreA0140000

 €14,64h Manobre guixaireA0149000

 €15,20h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €89,49h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €85,58h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €48,46h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €7,89h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €38,77h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €48,59h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,71h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,95h Màquina amb disc de punxes metàl·liquesC200C000

 €1,69h Màquina de fer regatesC200G000

 €3,14h MotoserraCRE23000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €3,95l Dissolvent universalB0172000

 €17,04t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €16,59t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB0310400

 €15,88t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,13t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €15,95t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €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

 €0,82kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €0,61kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

B05D7030

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €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

 €68,27m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €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

 €68,10m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960A

 €0,61kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

B0711020

 €0,77kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

B0711024
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 €2,75kg Adhesiu en dispersió aquosaB0901000

 €15,52kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

B0907200

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,11kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €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

 €0,24u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interiorB0A75400

 €0,26u Abraçadora plàstica, de 14 mm de diàmetre interiorB0A75500

 €0,28u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A75600

 €0,29u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A75700

 €0,63kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,76m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34133

 €1,40m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C4

 €4,38m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC1310

 €146,95m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus laminar
amb làmina de plom de 2 mm de gruix, placa de 12.5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190

B0CCBE3D

 €41,15m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior
amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix

B0CU6600

 €3,07u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

B0CZA000

 €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
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 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €1,08u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E245F1

 €0,34u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B0F14242

 €0,14u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F74240

 €0,17u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell

B0FG3CA3

 €15,17m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FH6172

 €118,02m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada preu alt de 40 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores

B0G19C0D

 €996,00m3 Quadró de fusta de melisB0H12000

 €607,39m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1)

B435F150

 €0,92kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5021

 €8,11m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

B4LF0404

 €5,34m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 20 cm

B4LZ170L

 €0,41u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

B52211N0

 €5,13m2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona petita,
d'1 m d'amplària i 2 m de llargària

B5320C00

 €0,12u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma

B5ZZJLP0

 €1,46u Peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm, per
a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

B6157570

 €1,32m Tira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per
base de paret

B61Z3511

 €0,15m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2B7711A00
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 €0,78m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2

B7B11AA0

 €5,97m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,316 m2.K/W

B7C9T6N0

 €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

 €9,59m Cinta de plom autoadhessiva de 2 mm de gruix i 5 cm
d'amplària,per a junts plaques transformades guix
laminat amb plom

B7JZ00K2

 €23,91dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €42,48t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8111G40

 €44,18t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8112G40

 €0,23u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB83Z1100

 €8,89m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel
ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 300 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 0.6 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

B84Z7830

 €12,97kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €6,07kg Vernís sintèticB8AZB000

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €6,90kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)B8ZA3000

 €7,81kg Imprimació fosfatantB8ZAF000

 €4,23kg Producte decapantB8ZAJ000

 €13,96m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús exterior

B9C14424

 €0,86kg Beurada blancaB9CZ1000

 €0,92kg Beurada de colorB9CZ2000
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 €75,08m2 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments
flotants de 45x45 cm i 9 mm de gruix, formada per
dues peces adherides amb resines, preu alt

B9DC1553

 €3,75m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8
cm d'alçària

B9U37190

 €1,70u Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant
d'alçària mitjana 200 mm

B9Z33521

 €220,85m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana
i guies

BA11D3L6

 €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

 €3,70m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm, amb accessoris per a persiana

BAN31110

 €38,75u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

BANBAABD

 €30,53u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40
cm d'alçària

BAQQ2251

 €66,54u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

BAQQ2254

 €69,77m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5
kg per m2

BAV7EK77

 €12,32u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 75 i 90 cm d'amplària

BAVZ1800

 €3,89m Guies d'alumini per a persianes enrotllablesBAVZK000

 €3,22m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

BAZ11196

 €5,36m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

BAZ27100

 €39,92u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de
preu alt

BAZG5270
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 €24,96u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGC360

 €71,00u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu superior

BAZGD190

 €28,26m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

BC171B20

 €8.550,00u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural,
dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica
en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons
REGLAMENTO (UE) 811/2013

BE228N5M

 €32,99u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE363580

 €43,99u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE364580

 €65,98u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE3655B0

 €79,18u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE3665B0

 €105,57u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE3685B0

 €5,88u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

BEU11113

 €66,50u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de
5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A , preu
mitjà, per a muntar superficialment

BEV21112

 €0,69u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastarBEW31400

 €0,35u Tap cec, preu alt, per a radiadorBEZ52000

 €0,39u Tap amb reducció, preu alt, per a radiadorBEZ55000

 €0,93u Purgador per a radiadors, automàticBEZ5B000

 €5,78u Aixeta per a radiadors, termostabilitzable, preu altBEZ5H100

 €2,21u Detentor de sortida, preu altBEZ5L000
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 €0,42m Tub de polietilè reticulat de 12 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.7 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

BFB42415

 €0,57m Tub de polietilè reticulat de 14 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

BFB43515

 €0,71m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

BFB44515

 €0,99m Tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre
nominal exterior i 2.2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

BFB45615

 €1,83u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWB5305

 €0,92u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 12 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWB5V05

 €1,53u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 14 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWB5W05

 €2,44u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 18 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWB5Y05

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB5305

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 12 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB5V05

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 14 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB5W05

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 18 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB5Y05

 €18,81u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb catorze
mòduls i per a encastar

BG134901

 €4,65u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151D11

 €2,86u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG161611

 €0,14m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222510
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 €0,19m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222710

 €0,25m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222810

 €0,38m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222910

 €0,51m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222A10

 €0,34m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

BG225710

 €0,17m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

BG321120

 €0,17m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

BG322120

 €0,28m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC

BG322130

 €0,43m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

BG322140

 €0,64m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

BG322150

 €1,09m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC

BG322160

 €75,97u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149J

 €12,00u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A99
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 €12,20u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9B

 €12,53u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9C

 €12,79u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9D

 €25,75u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42129H

 €165,70u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG482155

 €1,09u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu altBG611020

 €2,45u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu altBG613020

 €3,85u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621193

 €4,08u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621G93

 €7,89u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

BG621J93

 €4,29u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

BG631153

 €7,35u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

BG631EA3

 €6,77u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

BG641177

 €2,42u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altBG671113

 €6,00u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

BG671133
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 €13,05u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

BGA12520

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGW48000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

BGWA1000

 €10,80u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

BN314420

 €12,44u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar

BP141213

 €0,38m Cable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de
cables, de secció 0.64 mm2 cada un

BP271C00

 €0,27m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

BP411120

 €1,02m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

BP434630

 €15,29u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar

BP531413

 €27,34u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, per a encastar

BP7312F3
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 €76,49m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,72000/R 15,200001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,72000 16,72000
Maquinària:

1,02600/R 1,710000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,02600 1,02600
Materials:

0,293401,630000,180B0111000 =xAiguam3

10,3220015,880000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

24,7225015,950001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,58040 58,58040

0,167201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,49360

76,49360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari 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
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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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari 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

 €88,58m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D0701911 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

25,2192017,040001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

46,48500103,300000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t
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Subtotal... 72,03020 72,03020

0,152001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,57920

88,57920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari 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

 €122,25m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D070A8B1 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
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23,5152017,040001,380B0310020 =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

41,800000,22000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 104,89520 104,89520

0,159601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,25455

122,25455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,76m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D07J1100 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

 €0,84kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08585/R 17,170000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07485/R 14,970000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,16070 0,16070
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
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0,001611,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,83625

0,83625COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €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.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

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

0,556622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,37574

0,00%GASTOS INDIRECTOS

91,37574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,81m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

E45CA8C4 Rend.: 1,000

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:

69,6354068,270001,020B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 69,63540 69,63540

0,113602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,81080

0,00%GASTOS INDIRECTOS

89,81080COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,17kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

E4B93000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17170/R 17,170000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14970/R 14,970000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,32140 0,32140
Materials:

0,012201,220000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,836250,836251,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

kg

Subtotal... 0,84845 0,84845

0,004821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17467

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,17467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42m2 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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37774/R 17,170000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,32934/R 14,970000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,70708 0,70708
Materials:

0,021961,220000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
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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

0,010611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,41965

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,41965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20604/R 17,170000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14970/R 14,970000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,35574 0,35574
Materials:

0,014641,220000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,836250,836251,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

kg

Subtotal... 0,85089 0,85089

0,005341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,21197

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,21197COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,81m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

E4DCAD00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,45300/R 17,170000,900A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,47300/R 14,970000,900A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 28,92600 28,92600
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

0,723152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,81050

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,81050COST EXECUCIÓ MATERIAL

211



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,85m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

E4E2851L 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:

11,340001,0800010,500B0E245F1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,41815122,254550,0116D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 12,75815 12,75815

0,293883,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,84803

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,84803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal
l'acceptació expressa de la DF

E4EZ3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,17170/R 17,170000,010A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,17170 0,17170
Materials:

0,006101,220000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,836250,836251,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

kg

Subtotal... 0,84235 0,84235

0,002581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,01663

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,01663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,06m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

E4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,86800/R 17,170000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

23,42400/R 14,640001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,29200 30,29200
Materials:

80,3182876,493601,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 80,31828 80,31828

0,454381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,06466

0,00%GASTOS INDIRECTOS

111,06466COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,38m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó
de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 57.5 kNm per m d'amplària de sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, entre cares dels elements
de recolzament.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls.

E4LF742S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88870/R 17,170000,110A0121000 =xOficial 1ah

3,22080/R 14,640000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,10950 5,10950
Materials:

12,177178,110001,5015B4LF0404 =xBigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

m

7,961945,340001,491B4LZ170L =xRevoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 20 cm

m

Subtotal... 20,13911 20,13911

0,127742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,37635

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,37635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,99m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

E52211NK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,98880/R 17,170000,640A0122000 =xOficial 1a paletah

4,68480/R 14,640000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,67360 15,67360
Materials:

12,915000,4100031,500B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

4,00856152,416550,0263D070A4D1 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 16,92356 16,92356
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0,391842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,98900

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,98900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,37m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona petita
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

E5330C01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,08850/R 17,750000,174A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,84912/R 14,640000,058A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,93762 3,93762
Materials:

5,130005,130001,000B5320C00 =xPlaca conformada bituminosa de perfil d' ona petita,
d'1 m d'amplària i 2 m de llargària

m2

0,204000,120001,700B5ZZJLP0 =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma

u

Subtotal... 5,33400 5,33400

0,098442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,37006

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,37006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,65m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de
panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior
amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de
junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

E5Z2F664 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43400/R 17,170000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,99400/R 14,970000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,42800 6,42800
Materials:
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43,2075041,150001,050B0CU6600 =xPanell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara

exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior
amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix

m2

3,070003,070001,000B0CZA000 =xElements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

u

0,7255014,510000,050B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

0,1195523,910000,005B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

Subtotal... 47,12255 47,12255

0,096421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,64697

0,00%GASTOS INDIRECTOS

53,64697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,06m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

E8AA1BC0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58500/R 17,170000,500A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,74850/R 14,970000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,33350 9,33350
Materials:

1,547856,070000,255B8AZB000 =xVernís sintètickg

1,035006,900000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)kg

Subtotal... 2,58285 2,58285

0,140001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,05635

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,05635COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,99m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

E8AA2BC0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,69630/R 17,170000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,59880/R 14,970000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 7,29510 7,29510
Materials:

1,547856,070000,255B8AZB000 =xVernís sintètickg

1,035006,900000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)kg

Subtotal... 2,58285 2,58285

0,109431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,98738

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,98738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €453,97u Balconera de fusta de roure per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 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
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

EA11D3L6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74000/R 17,480000,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

1,50900/R 15,090000,100A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 10,24900 10,24900
Materials:

1,8863014,510000,130B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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4,2957011,610000,370B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà monocomponent
dm3

437,28300220,850001,980BA11D3L6 =xBalconera de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana
i guies

m2

Subtotal... 443,46500 443,46500

0,256232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 453,97022

0,00%GASTOS INDIRECTOS

453,97022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,61u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

EAN324H1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,610003,700005,300BAN31110 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm, amb accessoris per a persiana

m

Subtotal... 19,61000 19,61000

COST DIRECTE 19,61000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,61000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,75u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

EANBAABD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

38,7500038,750001,000BANBAABD =xBastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

u
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Subtotal... 38,75000 38,75000

COST DIRECTE 38,75000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

38,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,93u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissar amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EAPJAABD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,74440/R 17,480001,530A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 26,74440 26,74440
Materials:

0,134641,360000,099B0A31000 =xClau acerkg

50,384005,360009,400BAZ27100 =xGalze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

m

Subtotal... 50,51864 50,51864

0,668612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,93165

0,00%GASTOS INDIRECTOS

77,93165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,46u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50
cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EAQV225E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,27760/R 17,480003,620A012A000 =xOficial 1a fusterh

2,39931/R 15,090000,159A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 65,67691 65,67691
Materials:

61,0600030,530002,000BAQQ2251 =xFulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40
cm d'alçària

u

133,0800066,540002,000BAQQ2254 =xFulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

u

71,0000071,000001,000BAZGD190 =xFerramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu superior

u
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Subtotal... 265,14000 265,14000

1,641922,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,45883

0,00%GASTOS INDIRECTOS

332,45883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,06m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg
per m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris
següents:- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75
m2 per unitat
- Amplaria mínima: 1,5 mCal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió
necessària per a arribar a l'eix de suspensió.

EAV7EK77 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43400/R 17,170000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,74850/R 14,970000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,18250 4,18250
Materials:

69,7700069,770001,000BAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5
kg per m2

m2

Subtotal... 69,77000 69,77000

0,104562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,05706

0,00%GASTOS INDIRECTOS

74,05706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,57u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 75 i 90 cm d'amplària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EAVZ1800 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43400/R 17,170000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,74850/R 14,970000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,18250 4,18250
Materials:

12,3200012,320001,000BAVZ1800 =xComandament manual amb cinta per a persianes
entre 75 i 90 cm d'amplària

u

Subtotal... 12,32000 12,32000
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0,062741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,56524

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,56524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,94m Guies d'alumini per a persianes enrotllables.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

EAVZK000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94610/R 14,970000,130A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,94610 1,94610
Materials:

0,072902,430000,030B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

3,890003,890001,000BAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllablesm

Subtotal... 3,96290 3,96290

0,029191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,93819

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,93819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

EAZ11196 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76912/R 17,480000,044A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 0,76912 0,76912
Materials:

0,013601,360000,010B0A31000 =xClau acerkg

3,381003,220001,050BAZ11196 =xTapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

m

Subtotal... 3,39460 3,39460

0,011541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,17526

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,17526COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €42,52m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.S'han de considerar les
respectives dimensions segons els criteris següents,
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de
3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

EC171323 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,90800/R 23,180000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 13,90800 13,90800
Materials:

28,2600028,260001,000BC171B20 =xVidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

m2

Subtotal... 28,26000 28,26000

0,347702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,51570

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,51570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.815,52u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural,
dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013 , amb una classe d'eficiència energètica
en calefacció i aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EE228N5M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

142,00000/R 17,750008,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

119,60000/R 14,950008,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 261,60000 261,60000
Materials:

8.550,000008.550,000001,000BE228N5M =xCaldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural,
dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica
en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons
REGLAMENTO (UE) 811/2013

u

Subtotal... 8.550,00000 8.550,00000
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3,924001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8.815,52400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8.815,52400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,97u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EE363581 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

7,47500/R 14,950000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 16,35000 16,35000
Materials:

32,9900032,990001,000BE363580 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,380000,690002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 34,37000 34,37000

0,245251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,96525

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,96525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,97u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EE364581 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

7,47500/R 14,950000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 16,35000 16,35000
Materials:

43,9900043,990001,000BE364580 =xRadiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,380000,690002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 45,37000 45,37000

0,245251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,96525

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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61,96525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,96u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EE3655B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

7,47500/R 14,950000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 16,35000 16,35000
Materials:

65,9800065,980001,000BE3655B0 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,380000,690002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 67,36000 67,36000

0,245251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,95525

0,00%GASTOS INDIRECTOS

83,95525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,11u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EE3665B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,20000/R 17,750000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

11,96000/R 14,950000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 26,16000 26,16000
Materials:

79,1800079,180001,000BE3665B0 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,380000,690002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 80,56000 80,56000

0,392401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,11240

0,00%GASTOS INDIRECTOS

107,11240COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €133,50u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EE3685B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,20000/R 17,750000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

11,96000/R 14,950000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 26,16000 26,16000
Materials:

105,57000105,570001,000BE3685B0 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,380000,690002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 106,95000 106,95000

0,392401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,50240

0,00%GASTOS INDIRECTOS

133,50240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,42u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EEU11113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32500/R 17,750000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

1,12125/R 14,950000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,44625 6,44625
Materials:

5,880005,880001,000BEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

u

Subtotal... 5,88000 5,88000

0,096691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,42294

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,42294COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €72,28u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de
5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà,
muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

EEV21112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,73585/R 14,950000,183A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 5,39835 5,39835
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

66,5000066,500001,000BEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de
5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A , preu
mitjà, per a muntar superficialment

u

Subtotal... 66,80000 66,80000

0,080981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,27933

0,00%GASTOS INDIRECTOS

72,27933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,04u Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador
amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EEZ51220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

7,47500/R 14,950000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 16,35000 16,35000
Materials:

0,350000,350001,000BEZ52000 =xTap cec, preu alt, per a radiadoru

1,170000,390003,000BEZ55000 =xTap amb reducció, preu alt, per a radiadoru

0,930000,930001,000BEZ5B000 =xPurgador per a radiadors, automàticu

5,780005,780001,000BEZ5H100 =xAixeta per a radiadors, termostabilitzable, preu altu

2,210002,210001,000BEZ5L000 =xDetentor de sortida, preu altu

Subtotal... 10,44000 10,44000

0,245251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,03525

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,03525COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,79m Tub de polietilè reticulat de 12 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.7 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

EFB42415 Rend.: 1,000

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:

0,384000,240001,600B0A75400 =xAbraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interioru

0,428400,420001,020BFB42415 =xTub de polietilè reticulat de 12 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.7 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

m

0,276000,920000,300BFWB5V05 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 12 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u

0,040000,040001,000BFYB5V05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 12 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,12840 1,12840

0,024541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,78894

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,78894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,16m Tub de polietilè reticulat de 14 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

EFB43515 Rend.: 1,000

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:

0,416000,260001,600B0A75500 =xAbraçadora plàstica, de 14 mm de diàmetre interioru

0,581400,570001,020BFB43515 =xTub de polietilè reticulat de 14 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

m
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0,459001,530000,300BFWB5W05 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 14 mm de

diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u

0,040000,040001,000BFYB5W05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 14 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,49640 1,49640

0,024541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,15694

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,15694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

EFB44515 Rend.: 1,000

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:

0,448000,280001,600B0A75600 =xAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interioru

0,724200,710001,020BFB44515 =xTub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

m

0,549001,830000,300BFWB5305 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u

0,050000,050001,000BFYB5305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,77120 1,77120

0,024541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,43174

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,43174COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,87m Tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre
nominal exterior i 2.2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

EFB45615 Rend.: 1,000

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:

0,420500,290001,450B0A75700 =xAbraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interioru

1,009800,990001,020BFB45615 =xTub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre
nominal exterior i 2.2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

m

0,732002,440000,300BFWB5Y05 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 18 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u

0,050000,050001,000BFYB5Y05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 18 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,21230 2,21230

0,024541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,87284

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,87284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,83u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG134901 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77500/R 17,750000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,19600/R 14,950000,080A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,97100 2,97100
Materials:

18,8100018,810001,000BG134901 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb catorze
mòduls i per a encastar

u

Subtotal... 18,81000 18,81000

0,044571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,82556

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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21,82556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,42u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG151D11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74750/R 14,950000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,62250 9,62250
Materials:

4,650004,650001,000BG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 4,65000 4,65000

0,144341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,41684

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,41684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,14u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG161611 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87500/R 17,750000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,24250/R 14,950000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,11750 11,11750
Materials:

2,860002,860001,000BG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 2,86000 2,86000

0,166761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,14426

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,14426COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,73m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

EG222511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28400/R 17,750000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58300 0,58300
Materials:

0,142800,140001,020BG222510 =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,14280 0,14280

0,008751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,73455

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,73455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,79m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

EG222711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28400/R 17,750000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58300 0,58300
Materials:

0,193800,190001,020BG222710 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,19380 0,19380
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0,008751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,78555

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,78555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

EG222811 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28400/R 17,750000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58300 0,58300
Materials:

0,255000,250001,020BG222810 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,25500 0,25500

0,008751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84675

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,84675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,98m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

EG222911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28400/R 17,750000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58300 0,58300
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Materials:

0,387600,380001,020BG222910 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,38760 0,38760

0,008751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,97935

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,97935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

EG222A11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28400/R 17,750000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58300 0,58300
Materials:

0,520200,510001,020BG222A10 =xTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,52020 0,52020

0,008751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11195

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,11195COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,94m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

EG225711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28400/R 17,750000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58300 0,58300
Materials:

0,346800,340001,020BG225710 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

m

Subtotal... 0,34680 0,34680

0,008751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93855

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,93855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,67m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

EG321124 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26625/R 17,750000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22425/R 14,950000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,49050 0,49050
Materials:

0,173400,170001,020BG321120 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,17340 0,17340
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0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,67126

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,67126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,67m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

EG322124 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26625/R 17,750000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22425/R 14,950000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,49050 0,49050
Materials:

0,173400,170001,020BG322120 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,17340 0,17340

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,67126

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,67126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,78m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

EG322134 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26625/R 17,750000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22425/R 14,950000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,49050 0,49050
Materials:

0,285600,280001,020BG322130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC

m
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Subtotal... 0,28560 0,28560

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,78346

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,78346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

EG322144 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26625/R 17,750000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22425/R 14,950000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,49050 0,49050
Materials:

0,438600,430001,020BG322140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,43860 0,43860

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93646

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,93646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,98m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

EG322154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71000/R 17,750000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59800/R 14,950000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,30800 1,30800
Materials:

0,652800,640001,020BG322150 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

m
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Subtotal... 0,65280 0,65280

0,019621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,98042

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,98042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,44m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

EG322164 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71000/R 17,750000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59800/R 14,950000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,30800 1,30800
Materials:

1,111801,090001,020BG322160 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 1,11180 1,11180

0,019621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,43942

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,43942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,83u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

EG41149J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32500/R 17,750000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99000/R 14,950000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,31500 8,31500
Materials:

75,9700075,970001,000BG41149J =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u
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0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
u

Subtotal... 76,39000 76,39000

0,124731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,82972

0,00%GASTOS INDIRECTOS

84,82972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,06u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

EG415A99 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55000/R 17,750000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99000/R 14,950000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,54000 6,54000
Materials:

12,0000012,000001,000BG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 12,42000 12,42000

0,098101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,05810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,05810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,26u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

EG415A9B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55000/R 17,750000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99000/R 14,950000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,54000 6,54000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

12,2000012,200001,000BG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 12,62000 12,62000

0,098101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,25810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,25810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,59u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

EG415A9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55000/R 17,750000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99000/R 14,950000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,54000 6,54000
Materials:

12,5300012,530001,000BG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 12,95000 12,95000

0,098101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,58810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,58810COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,85u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

EG415A9D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55000/R 17,750000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99000/R 14,950000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,54000 6,54000
Materials:

12,7900012,790001,000BG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 13,21000 13,21000

0,098101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,84810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,84810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,47u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

EG42129H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,21250/R 17,750000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99000/R 14,950000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,20250 9,20250
Materials:

25,7500025,750001,000BG42129H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u
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0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors

diferencials
u

Subtotal... 26,13000 26,13000

0,138041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,47054

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,47054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,56u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

EG482155 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32500/R 17,750000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,99000/R 14,950000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,31500 8,31500
Materials:

165,70000165,700001,000BG482155 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 166,12000 166,12000

0,124731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,55972

0,00%GASTOS INDIRECTOS

174,55972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,75u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG611021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35500/R 17,750000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,65400 0,65400
Materials:

1,090001,090001,000BG611020 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu altu

Subtotal... 1,09000 1,09000
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0,009811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,75381

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,75381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,11u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG613021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35500/R 17,750000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29900/R 14,950000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,65400 0,65400
Materials:

2,450002,450001,000BG613020 =xCaixa per a mecanismes, per a tres elements, preu altu

Subtotal... 2,45000 2,45000

0,009811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,11381

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,11381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,57u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG621193 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98835/R 14,950000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,65085 4,65085
Materials:

3,850003,850001,000BG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 3,85000 3,85000

0,069761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,57061

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,57061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,80u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG621G93 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98835/R 14,950000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,65085 4,65085
Materials:

4,080004,080001,000BG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 4,08000 4,08000

0,069761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,80061

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,80061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,61u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG621J93 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98835/R 14,950000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,65085 4,65085
Materials:

7,890007,890001,000BG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

u

Subtotal... 7,89000 7,89000

0,069761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,61061

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,61061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,01u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG631153 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98835/R 14,950000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,65085 4,65085
Materials:

4,290004,290001,000BG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

u

Subtotal... 4,29000 4,29000
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0,069761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,01061

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,01061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,07u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG631EA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98835/R 14,950000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,65085 4,65085
Materials:

7,350007,350001,000BG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 7,35000 7,35000

0,069761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,07061

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,07061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,49u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG641177 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66250/R 17,750000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98835/R 14,950000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,65085 4,65085
Materials:

6,770006,770001,000BG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

u

Subtotal... 6,77000 6,77000

0,069761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,49061

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,49061COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,20u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG671113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53250/R 17,750000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,23920/R 14,950000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,77170 0,77170
Materials:

2,420002,420001,000BG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altu

Subtotal... 2,42000 2,42000

0,011581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,20328

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,20328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,78u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EG671133 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53250/R 17,750000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,23920/R 14,950000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,77170 0,77170
Materials:

6,000006,000001,000BG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

u

Subtotal... 6,00000 6,00000

0,011581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,78328

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,78328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,87u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EGA12522 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:

13,0500013,050001,000BGA12520 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

u
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0,340000,340001,000BGWA1000 =xPart proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

u

Subtotal... 13,39000 13,39000

0,080981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,86933

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,86933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,28u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EN314427 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92875/R 17,750000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,47005/R 14,970000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,39880 5,39880
Materials:

10,8000010,800001,000BN314420 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 10,80000 10,80000

0,080981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,27978

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,27978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,52u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EP141213 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01750/R 17,750000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,99101/R 14,970000,133A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,00851 5,00851
Materials:

12,4400012,440001,000BP141213 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 12,44000 12,44000

0,075131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,52364

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,52364COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,72m Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de
cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

EP271C03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30750/R 17,750000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,94610/R 14,970000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,25360 4,25360
Materials:

0,399000,380001,050BP271C00 =xCable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de
cables, de secció 0.64 mm2 cada un

m

Subtotal... 0,39900 0,39900

0,063801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,71640

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,71640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,77m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

EP411124 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26625/R 17,750000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22425/R 14,950000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,49050 0,49050
Materials:

0,275400,270001,020BP411120 =xCable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

m

Subtotal... 0,27540 0,27540

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,77326

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,77326COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,57m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

EP434630 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26625/R 17,750000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,22455/R 14,970000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,49080 0,49080
Materials:

1,071001,020001,050BP434630 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 1,07100 1,07100

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,56916

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,56916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,50u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

EP531413 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,10000/R 17,750000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,10000 7,10000
Materials:

15,2900015,290001,000BP531413 =xPresa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 15,29000 15,29000

0,106501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,49650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,49650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,30u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària
amidada segons les especificacions de la DT.

EP7312F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,90500/R 17,750000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,90500 3,90500
Materials:

27,3400027,340001,000BP7312F3 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 27,34000 27,34000

0,058581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,30358

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,30358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,77m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

EY011321 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71700/R 17,170000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,58560/R 14,640000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,30260 2,30260
Maquinària:

0,06760/R 1,690000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,06760 0,06760
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

0,363600,120003,030B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,36686 0,36686

0,034541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,77160

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,77160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,13m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

EY011322 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06040/R 17,170000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

0,58560/R 14,640000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,64600 2,64600
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Maquinària:

0,06760/R 1,690000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,06760 0,06760
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

0,363600,120003,030B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,004850,120000,0404B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,37171 0,37171

0,039691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,12500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,12500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,65m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

EY01132A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71700/R 17,170000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,58560/R 14,640000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,30260 2,30260
Maquinària:

0,06760/R 1,690000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,06760 0,06760
Materials:

0,2460982,029800,003D0701821 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 0,24609 0,24609

0,034541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,65083

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,65083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,03u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

EY021311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,43400/R 17,170000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,46400/R 14,640000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,89800 4,89800
Materials:

0,001631,630000,001B0111000 =xAiguam3

0,060600,120000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,06223 0,06223

0,073471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,03370

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,03370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,91u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

EY021312 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29250/R 17,170000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

1,46400/R 14,640000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,75650 5,75650
Materials:

0,001631,630000,001B0111000 =xAiguam3

0,060600,120000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,000610,120000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,06284 0,06284

0,086351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,90569

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,90569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,05u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter
de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

EY02131A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43400/R 17,170000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,46400/R 14,640000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,89800 4,89800
Materials:
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0,0820382,029800,001D0701821 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 0,08203 0,08203

0,073471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,05350

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,05350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,71m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

K2148AE1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,32000/R 15,200001,600A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,32000 24,32000
Maquinària:

5,02400/R 3,140001,600CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 5,02400 5,02400

0,364801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,70880

0,00%GASTOS INDIRECTOS

29,70880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,13m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

K31522J4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,85600/R 14,640000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,85600 5,85600
Maquinària:

23,27700/R 155,180000,150C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 23,27700 23,27700
Materials:

74,9100068,100001,100B065960A =xFormigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3
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Subtotal... 74,91000 74,91000

0,087841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,13084

0,00%GASTOS INDIRECTOS

104,13084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

K31B3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10302/R 17,170000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11976/R 14,970000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22278 0,22278
Materials:

0,006101,220000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,836250,836251,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

kg

Subtotal... 0,84235 0,84235

0,003341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,06847

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,06847COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,46m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

K31DC100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72650/R 17,170000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh

6,73650/R 14,970000,450A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,46300 14,46300
Materials:

0,113221,110000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg

2,310000,350006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,06713242,530000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,082502,750000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,77699 3,77699

0,216951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,45694

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,45694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €741,62m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.El volum de les peces compostes es la suma
dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x
secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i
solapaments.

K435F154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

92,71800/R 17,170005,400A0122000 =xOficial 1a paletah

39,52800/R 14,640002,700A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 132,24600 132,24600
Materials:

607,39000607,390001,000B435F150 =xBigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1)

m3

Subtotal... 607,39000 607,39000

1,983691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 741,61969

0,00%GASTOS INDIRECTOS

741,61969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,72m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

K45817C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73417/R 17,170000,101A0122000 =xOficial 1a paletah

5,89992/R 14,640000,403A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,63409 7,63409
Maquinària:

26,07024/R 155,180000,168C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 26,07024 26,07024
Materials:

72,8205067,740001,075B065710B =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... 72,82050 72,82050

0,190852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,71568

0,00%GASTOS INDIRECTOS

106,71568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,97m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

K45917C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42511/R 17,170000,083A0122000 =xOficial 1a paletah
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4,84584/R 14,640000,331A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,27095 6,27095
Maquinària:

21,41484/R 155,180000,138C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,41484 21,41484
Materials:

71,1270067,740001,050B065710B =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... 71,12700 71,12700

0,156772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,96956

0,00%GASTOS INDIRECTOS

98,96956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

K4B83000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17170/R 17,170000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14970/R 14,970000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,32140 0,32140
Materials:

0,006101,220000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,836250,836251,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

kg

Subtotal... 0,84235 0,84235

0,004821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,16857

0,00%GASTOS INDIRECTOS

256



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,16857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,71m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

K4B9DA66 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30906/R 17,170000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,26946/R 14,970000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,57852 0,57852
Materials:

0,014641,220000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

2,112001,760001,200B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,12664 2,12664

0,008681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,71384

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,71384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,57m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

K4D8D500 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,98880/R 17,170000,640A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,18560/R 14,970000,480A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 18,17440 18,17440
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
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0,696850,350001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,46081242,530000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,188349,370000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,459871,270001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 2,94282 2,94282

0,454362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,57158

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,57158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,89m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat
amb morter ciment 1:4

K4F64PGE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,46250/R 17,170001,250A0122000 =xOficial 1a paletah

9,15000/R 14,640000,625A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,61250 30,61250
Materials:

8,840000,3400026,000B0F14242 =xMaó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

0,5167982,029800,0063D0701821 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 9,35679 9,35679

0,918383,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,88767

0,00%GASTOS INDIRECTOS

40,88767COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,13m2 Envà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format
de 700x500x70 mm, per a revestir, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

K6150B4M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57550/R 17,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

1,09800/R 14,640000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,67350 3,67350
Materials:

0,176400,120001,470B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

4,483500,610007,350B05D7030 =xGuix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

kg

4,244221,460002,907B6157570 =xPeça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm, per
a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

u

0,501601,320000,380B61Z3511 =xTira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per
base de paret

m

Subtotal... 9,40572 9,40572

0,055101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,13432

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,13432COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,86m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.

K7B11AA0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68680/R 17,170000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,29940/R 14,970000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,98620 0,98620
Materials:

0,858000,780001,100B7B11AA0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2

m2

Subtotal... 0,85800 0,85800

0,014791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,85899

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,85899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.

K7B21A0L 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%GASTOS INDIRECTOS

0,91574COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,76m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,316 m2.K/W, col·locada sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K7C9T6N1 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:

6,268505,970001,050B7C9T6N0 =xPlaca rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,316 m2.K/W

m2

Subtotal... 6,26850 6,26850

0,022041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,75994

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,75994COST 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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

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:
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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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 2,12457 2,12457

0,309802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,82631

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,82631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,45m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix, col·locada
directament sobre el parament amb guix amb additius
estès a tota la superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.

K83ER300 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48500/R 17,750000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,52395/R 14,970000,035A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,00895 3,00895
Materials:

0,317200,610000,520B05D7030 =xGuix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

kg

4,511404,380001,030B0CC1310 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,426931,070000,399B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,139650,070001,995B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 5,39518 5,39518

0,045131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,44926

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,44926COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,30m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues
cares, amb aplicacions successives de producte
decapant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a l'envidrament per a peces
amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del
total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueixm2 de superfície realment executada, segons
les especificacions de la DT.

K87A11AD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,45300/R 17,170000,900A012D000 =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 15,45300 15,45300
Maquinària:

1,03250/R 2,950000,350C200C000 =xMàquina amb disc de punxes metàl·liquesh

Subtotal... 1,03250 1,03250
Materials:

0,423424,230000,1001B8ZAJ000 =xProducte decapantkg

Subtotal... 0,42342 0,42342

0,386332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,29524

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,29524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,62m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

K89A1BA0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58500/R 17,170000,500A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,74850/R 14,970000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,33350 9,33350
Materials:

4,4980012,970000,3468B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg
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Subtotal... 5,14825 5,14825

0,140001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,62175

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,62175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,31m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha
d'incrementar el 50%

K89AQBP0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,69630/R 17,170000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,59880/R 14,970000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 7,29510 7,29510
Materials:

3,3073512,970000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,593247,810000,204B8ZAF000 =xImprimació fosfatantkg

Subtotal... 4,90059 4,90059

0,109431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,30512

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,30512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

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
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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%GASTOS INDIRECTOS

6,99989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,68m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K93615B0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88870/R 17,170000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

3,51360/R 14,640000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,40230 5,40230
Materials:

9,2004859,550000,1545B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 9,20048 9,20048

0,081031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,68381

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,68381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,98u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de
balconera de fusta de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 120x230 cm, per a la seva restauració a
taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o
recol·locada realitzada segons les especificacions de
la DT.

KA1R2220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,92500/R 17,170002,500A0122000 =xOficial 1a paletah

43,70000/R 17,480002,500A012A000 =xOficial 1a fusterh
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7,54500/R 15,090000,500A013A000 =xAjudant fusterh

7,32000/R 14,640000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 101,49000 101,49000
Materials:

0,088401,360000,065B0A31000 =xClau acerkg

1,21265242,530000,005B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,7618870,475200,025D0701641 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

0,89412111,764400,008D07J1100 =xPasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 3,95705 3,95705

2,537252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,98430

0,00%GASTOS INDIRECTOS

107,98430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,59m2 Desarmat d'elements deteriorats (bastiments inferiors,
escopidors, etc.) de bastiment i fulles de balconera de
fusta de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x230 cm, amb desclavat i desenganxat dels
elements i recuperació del 50% de la ferramenta de
penjar i de seguretat existent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

KA1R2230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,11000/R 17,480000,750A012A000 =xOficial 1a fusterh

5,02497/R 15,090000,333A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 18,13497 18,13497

0,453372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,58834

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,58834COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €60,98m2 Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm,
amb substitució d'elements deteriorats (escopidors,
bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

KA1R3240 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,33000/R 17,480002,250A012A000 =xOficial 1a fusterh

6,79050/R 15,090000,450A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 46,12050 46,12050
Materials:

1,375002,750000,500B0901000 =xAdhesiu en dispersió aquosakg

4,1283215,520000,266B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

kg

7,96800996,000000,008B0H12000 =xQuadró de fusta de melism3

Subtotal... 13,47132 13,47132

1,383623,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,97543

0,00%GASTOS INDIRECTOS

60,97543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,71u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de
penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb
neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb
dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o
recol·locada realitzada segons les especificacions de
la DT.

KA1R4240 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,96000/R 17,480002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

6,03600/R 15,090000,400A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 40,99600 40,99600
Materials:

0,098753,950000,025B0172000 =xDissolvent universall

0,423004,230000,100B8ZAJ000 =xProducte decapantkg

19,9600039,920000,500BAZG5270 =xFerramenta per a balconera de dues fulles batents, de
preu alt

u

Subtotal... 20,48175 20,48175
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1,229883,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,70763

0,00%GASTOS INDIRECTOS

62,70763COST 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

KABGA9B2 Rend.: 1,000

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%GASTOS INDIRECTOS

218,59900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,88u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
subministrament del bastiment.

KAY2A17E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,19850/R 17,170002,050A0122000 =xOficial 1a paletah

8,05200/R 14,640000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,25050 43,25050
Materials:

0,589120,140004,208B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

3,9620482,029800,0483D0701821 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3
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Subtotal... 4,55116 4,55116

1,081262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,88292

0,00%GASTOS INDIRECTOS

48,88292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €630,36u Aixecament de l'acta notarial, incloent informe tècnic
de l'estat actual de les edificacions confrontants.

0IF010 Rend.: 1,000P- 1

 €363,66u Elaboracò d'instalaciò0IF020 Rend.: 1,000P- 2

 €78,29m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20
kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa
executat segons les especificacione de la DT.Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara
matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja
i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

145CC973 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

17,9621689,810800,200E45CA8C4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3
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24,239401,2119720,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

kg

36,0915532,810501,100E4DCAD00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

m2

Subtotal... 78,29311 78,29311

COST DIRECTE 78,29311

0,00%GASTOS INDIRECTOS

78,29311COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,58m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

14E239E3 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

22,8480322,848031,000E4E2851L =xParet estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

m2
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1,067461,016631,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de

límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal
l'acceptació expressa de la DF

kg

1,66597111,064660,015E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

m3

Subtotal... 25,58146 25,58146

COST DIRECTE 25,58146

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,58146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,52m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7
m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm
de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i els increments de material corresponents a
retalls, lligams i cavalcaments.No s'inclouen els
encofrats dels cèrcols.

14LFL68C Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

6,8531891,375740,075E45917G3 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

272



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA
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5,873351,174675,000E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents

industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

kg

2,419652,419651,000E4B9DC88 =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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

m2

25,3763525,376351,000E4LF742S =xBigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó
de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 57.5 kNm per m d'amplària de sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, entre cares dels elements
de recolzament.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls.

m2

Subtotal... 40,52253 40,52253

COST DIRECTE 40,52253

0,00%GASTOS INDIRECTOS

40,52253COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,65m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del
30%, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2
col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre
placa conformada bituminosa i empostissat de taulers
de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i
poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60
mm de gruix i cara interior amb tauler de partícules
orientades (OSB) d'11 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en
projecció horitzontal, segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals,
tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

15217F5V Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

34,6351532,989001,0499E52211NK =xTeulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

9,370069,370061,000E5330C01 =xPlaca base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona petita
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

53,6469753,646971,000E5Z2F664 =xEmpostissat de taulers de fusta amb aïllament de
panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior
amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de
junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

Subtotal... 97,65218 97,65218

COST DIRECTE 97,65218

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

97,65218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €395,65u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, amb balconera de fusta de
roure envernissada d'una fulla batent i classificació
mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de
fusta, vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire
6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

1A12D3L6 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

12,0563512,056351,000E8AA1BC0 =xEnvernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

m2

229,25497453,970230,505EA11D3L6 =xBalconera de fusta de roure per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 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
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

u

9,9030519,610000,505EAN324H1 =xBastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

u
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77,3896374,057061,045EAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a

14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg
per m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris
següents:- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75
m2 per unitat
- Amplaria mínima: 1,5 mCal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió
necessària per a arribar a l'eix de suspensió.

m2

8,3654516,565240,505EAVZ1800 =xComandament manual amb cinta per a persianes
entre 75 i 90 cm d'amplària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u

13,497515,938192,273EAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllables.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

11,173004,175262,676EAZ11196 =xTapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

34,0125642,515700,800EC171323 =xVidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.S'han de considerar les
respectives dimensions segons els criteris següents,
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de
3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

m2

Subtotal... 395,65252 395,65252

COST DIRECTE 395,65252

0,00%GASTOS INDIRECTOS

395,65252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,32u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x200 cm, de fusta de roure
Anvernissada d'una fulla batent, sega i classificació
mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de
fusta.

1A12D3L7 Rend.: 1,000P- 8

 €214,96m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de
fulles batents fusta de roure per a un buit d'obra
aproximat de 100x245 cm, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit
d'obra

1A221NC2 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:

19,974769,987382,000E8AA2BC0 =xEnvernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

m2

15,8100038,750000,408EANBAABD =xBastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

u

31,7961177,931650,408EAPJAABD =xFolrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissar amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u

135,64320332,458830,408EAQV225E =xConjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50
cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u

11,732484,175262,810EAZ11196 =xTapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

Subtotal... 214,95655 214,95655

COST DIRECTE 214,95655

0,00%GASTOS INDIRECTOS

214,95655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.729,94u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge,
sistema bitub, encastada, de 130 m2 de superfície útil,
com a màxim, amb radiadors d'alumini, caldera de gas
de condensació de gas natural, i ajudes de ram de
paleta

1E22G062 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€

277



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA
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Partides d'obra:

8.815,524008.815,524001,000EE228N5M =xCaldera de condensació de 23 a 28 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua
calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural,
dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013 , amb una classe d'eficiència energètica
en calefacció i aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

152,8957550,965253,000EE363581 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

61,9652561,965251,000EE364581 =xRadiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

167,9105083,955252,000EE3655B1 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

535,56200107,112405,000EE3665B1 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

133,50240133,502401,000EE3685B1 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

24,8458812,422942,000EEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

72,2793372,279331,000EEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de
5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà,
muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

u

324,4230027,0352512,000EEZ51220 =xConjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador
amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u
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351,406442,78894126,000EFB42415 =xTub de polietilè reticulat de 12 mm de diàmetre

nominal exterior i 1.7 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

56,824923,1569418,000EFB43515 =xTub de polietilè reticulat de 14 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

144,133083,4317442,000EFB44515 =xTub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

23,237043,872846,000EFB45615 =xTub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre
nominal exterior i 2.2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.

m

4,407300,734556,000EG222511 =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

150,825600,78555192,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m
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8,055120,6712612,000EG321124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

32,5595616,279782,000EN314427 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

548,776802,77160198,000EY011321 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

m

120,808805,0337024,000EY021311 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 11.729,94277 11.729,94277

COST DIRECTE 11.729,94277

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11.729,94277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.428,65u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb
grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram
de paleta

1G22G300 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

21,8255721,825571,000EG134901 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

86,5010414,416846,000EG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

169,7311214,1442612,000EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u
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180,676500,78555230,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

42,337500,8467550,000EG222811 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

54,843600,9793556,000EG222911 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

6,671701,111956,000EG222A11 =xTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

357,781580,67126533,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m
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137,105500,78346175,000EG322134 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

30,903180,9364633,000EG322144 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

346,573501,98042175,000EG322154 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

34,151882,4394214,000EG322164 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m

84,8297384,829731,000EG41149J =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

38,1162019,058102,000EG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u
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57,7743019,258103,000EG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

19,5881019,588101,000EG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

79,3924019,848104,000EG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

70,9410835,470542,000EG42129H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

174,55973174,559731,000EG482155 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.

u

105,228601,7538160,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

6,227623,113812,000EG613021 =xCaixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

162,841598,5706119,000EG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u
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17,601228,800612,000EG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10

AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

37,8318312,610613,000EG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

342,403189,0106138,000EG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

36,2118312,070613,000EG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

11,4906111,490611,000EG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

192,196803,2032860,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

13,566566,783282,000EG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

18,8693318,869331,000EGA12522 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

865,625003,12500277,000EY011322 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

m

172,303952,6508365,000EY01132A =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.

m

295,284505,9056950,000EY021312 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

u

156,658505,0535031,000EY02131A =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter
de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 4.428,64533 4.428,64533
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COST DIRECTE 4.428,64533

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4.428,64533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,82u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb
marc per a mecanisme universal, amb caixa de
derivació rectangular, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i
caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1P141213 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,0721314,144260,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

5,631300,938556,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

1,753811,753811,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

3,203283,203281,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

17,5236417,523641,000EP141213 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

4,639560,773266,000EP411124 =xCable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

m
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Subtotal... 39,82372 39,82372

COST DIRECTE 39,82372

0,00%GASTOS INDIRECTOS

39,82372COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,50u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada, amb
marc per a mecanisme universal d'1 element de preu
alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per
a intercomunicador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1P534113 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,0721314,144260,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

7,508400,938558,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

1,753811,753811,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

3,203283,203281,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

75,462404,7164016,000EP271C03 =xCable per a transmissió telefònica, de 3 parells de
cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m

22,4965022,496501,000EP531413 =xPresa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 117,49652 117,49652
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 117,49652

0,00%GASTOS INDIRECTOS

117,49652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,79u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme
universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure i caixa per a mecanismes,
instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra inclou l'amidament del tub i el cable fins a
la safata o tub de distribució general. No inclou
l'amidament fins a l'armari de comunicacions, que s'ha
d'amidar en una unitat d'obra independent.

1P7321H3 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,0721314,144260,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

5,631300,938556,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La
instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

m

1,753811,753811,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

3,203283,203281,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

u

18,829921,5691612,000EP434630 =xCable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

m
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,3035831,303581,000EP7312F3 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal,

amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària
amidada segons les especificacions de la DT.

u

Subtotal... 67,79402 67,79402

COST DIRECTE 67,79402

0,00%GASTOS INDIRECTOS

67,79402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,64m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur
de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

43512J31 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

104,13084104,130841,000K31522J4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

32,054101,0684730,000K31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

kg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,4569418,456941,000K31DC100 =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de

fonaments.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

m2

Subtotal... 154,64188 154,64188

COST DIRECTE 154,64188

0,00%GASTOS INDIRECTOS

154,64188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,80m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell
com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de
l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova,
ataconat amb morter sense retracció, restitució
d'entrebigat i capa de compressió amb formigó
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta
substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i
amb aquelles modificaciones i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.

443R211B Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

35,6505629,708801,200K2148AE1 =xEnderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

m2

20,02373741,619690,027K435F154 =xBigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.El volum de les peces compostes es la suma
dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x
secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i
solapaments.

m3
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,7196398,969560,078K45917C4 =xFormigó per a sostres amb elements resistents

industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

4,342142,713841,600K4B9DA66 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

m2

49,0652040,887671,200K4F64PGE =xRevoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat
amb morter ciment 1:4

m2

Subtotal... 116,80126 116,80126

COST DIRECTE 116,80126

0,00%GASTOS INDIRECTOS

116,80126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €329,63m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les
especificacions de la DT.

4458116G Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

106,71568106,715681,000K45817C4 =xFormigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

m3

93,485601,1685780,000K4B83000 =xArmadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

kg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
129,4294821,571586,000K4D8D500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta

de pi, per a cèrcols de directriu recta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.La superfície corresponent a forats
interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

m2

Subtotal... 329,63076 329,63076

COST DIRECTE 329,63076

0,00%GASTOS INDIRECTOS

329,63076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,48m2 Divisòria d'obra de fàbrica de dos fulls de peça
ceràmica de gran format de 700x500x70 mm
col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de
peces ceràmiques, aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW) de 50 mm de gruix i 66 a 85
kg/m3 de densitat, aplacat per la cara exterior d'una de
les fulles amb una placa de guix laminat de 12.5 mm
de gruix adherida amb adhesiu a base de guix per a
unió de peces ceràmiques estès a tota la superfície
amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

4612A10C Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,2686413,134322,000K6150B4M =xEnvà de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format

de 700x500x70 mm, per a revestir, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

m2

7,759947,759941,000K7C9T6N1 =xAïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,316 m2.K/W, col·locada sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

8,449268,449261,000K83ER300 =xExtradossat amb plaques de guix laminat de tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix, col·locada
directament sobre el parament amb guix amb additius
estès a tota la superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.

m2

Subtotal... 42,47784 42,47784

COST DIRECTE 42,47784

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,47784COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,46m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de
D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1
segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

493513B4 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1,858991,858991,000K7B11AA0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.

m2

0,915740,915741,000K7B21A0L =xLàmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.

m2

6,999896,999891,000K9234B91 =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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

m2

14,6838114,683811,000K93615B0 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

m2

Subtotal... 24,45843 24,45843

COST DIRECTE 24,45843

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

24,45843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,07u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x230 cm, prèvi desmuntatge. Inclou substitució
d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les
originàries, restitució superficial de volums i
emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un
50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50%
amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o
vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes
d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment
executada amidada segons les especificacions de la
DT.

4A1R1225 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

95,4697817,295255,520K87A11AD =xEscatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues
cares, amb aplicacions successives de producte
decapant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a l'envidrament per a peces
amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del
total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueixm2 de superfície realment executada, segons
les especificacions de la DT.

m2

80,7120614,621755,520K89A1BA0 =xPintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

m2

107,98430107,984301,000KA1R2220 =xDesmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de
balconera de fusta de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 120x230 cm, per a la seva restauració a
taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o
recol·locada realitzada segons les especificacions de
la DT.

u
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,1012718,588340,920KA1R2230 =xDesarmat d'elements deteriorats (bastiments inferiors,

escopidors, etc.) de bastiment i fulles de balconera de
fusta de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x230 cm, amb desclavat i desenganxat dels
elements i recuperació del 50% de la ferramenta de
penjar i de seguretat existent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

m2

56,0974060,975440,920KA1R3240 =xRestauració de balconera de fusta de melis, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm,
amb substitució d'elements deteriorats (escopidors,
bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

m2

62,7076362,707631,000KA1R4240 =xRestauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de
penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb
neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb
dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o
recol·locada realitzada segons les especificacions de
la DT.

u

Subtotal... 420,07244 420,07244

COST DIRECTE 420,07244

0,00%GASTOS INDIRECTOS

420,07244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €635,36u Reparació porta principal de bastiment de fusta, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 165x265 cm,
prèvi desmuntatge. Inclou substitució d'elements
deteriorats amb fixacions semblants a les originàries,
restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la
ferramenta existent, reposició d'un 50% amb
ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o
vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes
d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element

4A1R1227 Rend.: 1,000P- 21
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €376,01u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació,
col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats
d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats
d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta
amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb
esmalt sintètic, no inclou formació de forat, llinda i
pintat parament.
Criteri d'amidament: Unitat de porta col·locada d'acord
amb les especificacions de la DT.

4A1U1111 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

59,3052414,826314,000K81121B2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

m2

49,2204812,305124,000K89AQBP0 =xPintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del
tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el
25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueixEn les portes extensibles, la superfície s'ha
d'incrementar el 50%

m2

218,59900218,599001,000KABGA9B2 =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, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

u
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,8829248,882921,000KAY2A17E =xCol·locació de bastiment d'acer, en parets existents,

per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
subministrament del bastiment.

u

Subtotal... 376,00764 376,00764

COST DIRECTE 376,00764

0,00%GASTOS INDIRECTOS

376,00764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,44u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x95 cm, amb finestra de fusta de roure
envernissada de dues fulles batents i classificació
mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de
fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

A1122FL8 Rend.: 1,000P- 23

 €436,18u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, amb finestra de fusta de
roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

A122FL6 Rend.: 1,000P- 24

 €514,35u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 120x180 cm, amb finestra

A122FL7 Rend.: 1,000P- 25

 €357,13u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm, amb finestra de fusta de
roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

A122FL9 Rend.: 1,000P- 26

 €449,55u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x180 cm, amb finestra de fusta de
roure envernissada de dues fulles batents i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

A122FL10 Rend.: 1,000P- 27
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,31kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.

E4435121 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20604/R 17,170000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,17568/R 14,640000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38172 0,38172
Materials:

0,920000,920001,000B44Z5021 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,92000 0,92000

0,009542,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31126

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,31126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,00m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

E8112312 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,64540/R 17,170000,620A0122000 =xOficial 1a paletah

4,53840/R 14,640000,310A0140000 =xManobreh
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15,18380 15,18380
Maquinària:

0,44020/R 1,420000,310C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,44020 0,44020
Materials:

0,011571,630000,0071B0111000 =xAiguam3

0,9812942,480000,0231B8111G40 =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 0,99286 0,99286

0,379602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,99646

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,99646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,89m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per
a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

E81131E1 Rend.: 1,000P- 30

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
Maquinària:

0,32660/R 1,420000,230C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,32660 0,32660
Materials:

0,011571,630000,0071B0111000 =xAiguam3

1,0028944,180000,0227B8112G40 =xMorter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 1,01446 1,01446

299



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,281642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,88810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,88810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la superfície dels paraments laterals
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

E8121113 Rend.: 1,000P- 31

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 B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 1,47046 1,47046

0,079592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,73375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,73375COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,82m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.En revestiment de
paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.

E82C1Q3J 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:

0,578100,820000,705B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

3,775160,770004,9028B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

16,6870015,170001,100B0FH6172 =xRajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 21,04026 21,04026

0,165382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,82064

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,82064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,13m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària nacional,
amb una cara polida i abrillantada, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de
40 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

E83B5CHE Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,32100/R 17,170001,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

9,51600/R 14,640000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,83700 31,83700
Materials:

119,20020118,020001,010B0G19C0D =xPedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada preu alt de 40 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores

m2
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,300000,2300010,000B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

0,344000,860000,400B9CZ1000 =xBeurada blancakg

1,4095070,475200,020D0701641 =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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

0,0885888,579200,001D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 123,34228 123,34228

0,955113,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,13439

0,00%GASTOS INDIRECTOS

156,13439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,62m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat
transformades de 12.5 mm de gruix amb plom laminat
de 2 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 300 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

E844P240 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91123/R 17,170000,519A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

7,76943/R 14,970000,519A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,68066 16,68066
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

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

35,483009,590003,700B7JZ00K2 =xCinta de plom autoadhessiva de 2 mm de gruix i 5 cm
d'amplària,per a junts plaques transformades guix
laminat amb plom

m
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,890008,890001,000B84Z7830 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel

ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 300 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 0.6 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

m2

Subtotal... 46,68488 46,68488

0,250211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,61575

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,61575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,03u 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- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,50000/R 17,750002,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 35,50000 35,50000

0,532501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,03250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,03250COST 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- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,50000/R 17,7500010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 177,50000 177,50000

2,662501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,16250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

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- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,25000/R 17,750003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 53,25000 53,25000
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,798751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,04875

0,00%GASTOS INDIRECTOS

54,04875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,31m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

K2161511 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24560/R 14,640000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,24560 4,24560

0,063681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,30928

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,30928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,84m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

K2183501 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73440/R 14,640000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,73440 6,73440

0,101021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,83542

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,83542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,46m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

K2194421 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39200/R 14,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,39200 4,39200
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,065881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,45788

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,45788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

K2213422 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,25204/R 85,580000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,25204 3,25204

COST DIRECTE 3,25204

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,25204COST EXECUCIÓ MATERIAL

305



REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,45m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

K222142A Rend.: 1,000P- 42

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

COST DIRECTE 9,44970

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,44970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,82m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La
unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:- Excavacions en terreny
fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

K2412069 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,81550/R 38,770000,150C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 5,81550 5,81550
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,81550

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,81550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,41m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La
unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

K2R642A9 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,62643/R 89,490000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

5,78221/R 48,590000,119C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 6,40864 6,40864

COST DIRECTE 6,40864

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,40864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,83m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K9C14424 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97930/R 17,170000,290A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,09580/R 14,970000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,02480/R 14,640000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,09990 8,09990
Materials:

0,5756716,590000,0347B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

15,0768013,960001,080B9C14424 =xTerratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús exterior

m2

1,476600,920001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 18,60905 18,60905

0,121501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,83045

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,83045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,93m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma
rectangular, de 20x20x1 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K9D13C0K Rend.: 0,515P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,33612/R 17,170000,430A0122000 =xOficial 1a paletah

5,96971/R 14,640000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,30583 20,30583
Materials:

4,269190,1700025,1129B0FG3CA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell

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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 7,31752 7,31752

0,304591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,92794

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,92794COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €112,73m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat
formada per dues peces adherides amb resines, de
45x45 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col·locat a
trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana
200 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments
interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

K9DC8552 Rend.: 1,000P- 47

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:

81,0864075,080001,080B9DC1553 =xRajola de gres porcellànic premsat per a paviments
flotants de 45x45 cm i 9 mm de gruix, formada per
dues peces adherides amb resines, preu alt

m2

19,210001,7000011,300B9Z33521 =xSuport regulable de polipropilè per a paviment flotant
d'alçària mitjana 200 mm

u

Subtotal... 100,29640 100,29640

0,183681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,72507

0,00%GASTOS INDIRECTOS

112,72507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la
llargària corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es
dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

K9U3719V Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06040/R 17,170000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,35928/R 14,970000,024A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,41968 2,41968
Materials:

0,082080,820000,1001B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

0,320250,610000,525B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 26/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,825003,750001,020B9U37190 =xSòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8

cm d'alçària
m

Subtotal... 4,22733 4,22733

0,036301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,68331

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,68331COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 36)

1,000180,16 180,16

2 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 - 35)

1,00036,03 36,03

3 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 - 37)

1,00054,05 54,05

4 0IF020 u Elaboracò d'instalaciò (P - 2) 1,000363,66 363,66

5 0IF010 u Aixecament de l'acta notarial, incloent informe tècnic de l'estat
actual de les edificacions confrontants. (P - 1)

1,000630,36 630,36

CAPÍTULOTOTAL 01.01 1.264,26

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO DEMOLICIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 38)

88,8004,31 382,73

2 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT. (P - 39)

33,9006,84 231,88

3 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 40)

103,2004,46 460,27

4 K2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%. (P - 44)

22,7006,41 145,51

CAPÍTULOTOTAL 01.02 1.220,39

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO MOVIMENTS DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i

212,2003,25 689,65

EUR
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

PRESSUPOST Pàg.: 2

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que
s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments
no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P
- 41)

2 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que
s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments
no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P
- 42)

22,7009,45 214,52

3 K2412069 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 43)

22,7005,82 132,11

CAPÍTULOTOTAL 01.03 1.036,28

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO FONAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 43512J31 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de
contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.No inclou cap operació de moviment de terres. (P - 15)

2,000154,64 309,28

CAPÍTULOTOTAL 01.04 309,28

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO ESTRUCTURA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435121 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El
pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal
l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls. (P - 28)

180,0001,31 235,80

2 14LFL68C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i els
increments de material corresponents a retalls, lligams i
cavalcaments.No s'inclouen els encofrats dels cèrcols. (P - 5)

17,90040,52 725,31

3 443R211B m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a
màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat
afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense
retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord
amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificaciones i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P
- 16)

144,500116,80 16.877,60

4 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les
especificacions de la DT. (P - 17)

22,000329,63 7.251,86

5 14E239E3 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x150 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests

24,60025,58 629,27

EUR
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criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 4)

6 145CC973 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20
kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida,
neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total
d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 3)

3,24078,29 253,66

CAPÍTULOTOTAL 01.05 25.973,50

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO COBERTA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 15217F5V m2 Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 30%, de
teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter
mixt elaborat a l'obra, sobre placa conformada bituminosa i
empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de
gruix i cara interior amb tauler de partícules orientades (OSB)
d'11 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció
horitzontal, segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 6)

220,30097,65 21.512,30

CAPÍTULOTOTAL 01.06 21.512,30

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TANCAMENTS I DIVISORIES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4612A10C m2 Divisòria d'obra de fàbrica de dos fulls de peça ceràmica de gran
format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de
guix per a unió de peces ceràmiques, aïllament amb plaques de
llana mineral de roca (MW) de 50 mm de gruix i 66 a 85 kg/m3 de
densitat, aplacat per la cara exterior d'una de les fulles amb una
placa de guix laminat de 12.5 mm de gruix adherida amb adhesiu

420,40042,48 17.858,59

EUR
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a base de guix per a unió de peces ceràmiques estès a tota la
superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 18)

CAPÍTULOTOTAL 01.07 17.858,59

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO PAVIMENTS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 493513B4 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant
amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació
de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents. (P - 19)

224,10024,46 5.481,49

2 K9D13C0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
20x20x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 46)

103,20027,93 2.882,38

3 K9DC8552 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues
peces adherides amb resines, de 45x45 cm i 9 mm de gruix, preu
alt, col·locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçària
mitjana 200 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 47)

146,500112,73 16.514,95

4 K9C14424 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 45)

41,90026,83 1.124,18

EUR
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5 K9U3719V m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% (P - 48)

89,7006,68 599,20

CAPÍTULOTOTAL 01.08 26.602,20

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO REVESTIMENTS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 31)

103,0004,73 487,19

2 E8112312 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1,
remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat. (P - 29)

24,90017,00 423,30

3 E83B5CHE m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb pedra calcària nacional, amb una cara polida i
abrillantada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 33)

56,500156,13 8.821,35

4 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent
(GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

23,40012,89 301,63

EUR
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- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat. (P - 30)

5 E82C1Q3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
(P - 32)

30,20027,82 840,16

6 E844P240 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de
12.5 mm de gruix amb plom laminat de 2 mm de gruix entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 300 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0.6 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. (P - 34)

241,20063,62 15.345,14

CAPÍTULOTOTAL 01.09 26.218,77

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4A1U1111 u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en
parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent,
de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils
laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa
d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament.
Criteri d'amidament: Unitat de porta col·locada d'acord amb les
especificacions de la DT. (P - 22)

1,000376,01 376,01

2 4A1R1227 u Reparació porta principal de bastiment de fusta, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 165x265 cm, prèvi desmuntatge.
Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants
a les originàries, restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat,
restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició
d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o
vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat
amb esmalt i muntatge de l'element (P - 21)

1,000635,36 635,36

EUR
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3 A122FL6 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
120x120 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de
dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons
normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini
lacat amb comandament amb cinta i guies (P - 24)

1,000436,18 436,18

4 A122FL7 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
120x180 cm, amb finestra (P - 25)

1,000514,35 514,35

5 A1122FL8 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x95 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues
fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 23)

1,000288,44 288,44

6 A122FL9 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x120 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues
fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 26)

1,000357,13 357,13

7 A122FL10 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x180 cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues
fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores
i cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 27)

1,000449,55 449,55

8 1A12D3L6 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, amb balconera de fusta de roure envernissada d'una
fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies (P - 7)

1,000395,65 395,65

9 4A1R1225 u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, prèvi
desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb
fixacions semblants a les originàries, restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta
existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i
decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector
químic insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes
d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment executada
amidada segons les especificacions de la DT. (P - 20)

2,000420,07 840,14

10 1A12D3L7 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x200 cm, de fusta de roure Anvernissada d'una fulla batent,
sega i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de
base de fusta. (P - 8)

1,000194,32 194,32

CAPÍTULOTOTAL 01.10 4.487,13

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO TANCAMENTS INTERIORS PRACTICABLES11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1A221NC2 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents
fusta de roure per a un buit d'obra aproximat de 100x245 cm,
amb bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2

10,000214,96 2.149,60

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 9

de buit d'obra (P - 9)

CAPÍTULOTOTAL 01.11 2.149,60

OBRA PRESUPUESTO  PFC01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1E22G062 u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge, sistema bitub,
encastada, de 130 m2 de superfície útil, com a màxim, amb
radiadors d'alumini, caldera de gas de condensació de gas
natural, i ajudes de ram de paleta (P - 10)

1,00011.729,94 11.729,94

2 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta (P -
11)

1,0004.428,65 4.428,65

3 1P534113 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector
RJ12 doble, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a
intercomunicador.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 13)

1,000117,50 117,50

4 1P7321H3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 doble categoria 6 U/FTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb
marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra inclou
l'amidament del tub i el cable fins a la safata o tub de distribució
general. No inclou l'amidament fins a l'armari de comunicacions,
que s'ha d'amidar en una unitat d'obra independent. (P - 14)

1,00067,79 67,79

5 1P141213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 12)

1,00039,82 39,82

CAPÍTULOTOTAL 01.12 16.383,70

EUR
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:26/04/22 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 TREBALLS PREVIS 1.264,26
Capítulo 01.02 DEMOLICIONS 1.220,39
Capítulo 01.03 MOVIMENTS DE TERRES 1.036,28
Capítulo 01.04 FONAMENTS 309,28
Capítulo 01.05 ESTRUCTURA 25.973,50
Capítulo 01.06 COBERTA 21.512,30
Capítulo 01.07 TANCAMENTS I DIVISORIES 17.858,59
Capítulo 01.08 PAVIMENTS 26.602,20
Capítulo 01.09 REVESTIMENTS 26.218,77
Capítulo 01.10 TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES 4.487,13
Capítulo 01.11 TANCAMENTS INTERIORS PRACTICABLES 2.149,60
Capítulo 01.12 INSTAL.LACIONS 16.383,70

01 Presupuesto  PFCObra 145.016,00

145.016,00

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto PFC 145.016,00
145.016,00

EUR
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REHABILITACIÓ DE CASA AGNETO

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

145.016,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

18.852,0813 % Despeses Generals SOBRE 145.016,00....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 145.016,00....................................................................................................................................8.700,96

Subtotal 172.569,04

21 % IVA SOBRE 172.569,04....................................................................................................................................36.239,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 208.808,54€

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

( DOS-CENTS VUIT MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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6. Documentació gràfica 
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7. Conclusions 

 

Al llarg de la redacció del treball, he après a analitzar, detectar i descriure l‟estat actual 

de l‟habitatge en qüestió. Per això, he hagut d‟observar, qüestionar i estudiarels sistemes 

de construcció de l‟època que es va construir i la forma en la que es va executar, per 

entendre les possibles futures solucions que podria prendre tenint en comte les anteriors. 

De la paraula rehabilitació,n‟extrec el valor de “perdurabilitat”, de conservar les 

tècniques constructives utilitzades en el passat, sanejant-les i reforçar-les per a que 

perdurin en el temps, sense perdre la seva essència (constructivament parlant). Malgrat 

que la construcció nova pot resultar molt atractiva, personalment, valoro molt més la 

rehabilitació dels habitatges antics. En aquesta, tens la possibilitat d‟aprofitar i 

reutilitzar recursos, reduint així costos, a més del valor afegit que representa gaudir d‟un 

habitatge familiar que té una història de més de 100 anys. 

En el meu cas, i tractant-se d‟una construcció tant antiga, he fet un petit recull i estudi 

de les diferents problemàtiques que m‟hetrobat – que no han estat poques –i proposant-

ne les possibles solucions.  

Les patologies en qüestió han estat de tres tipus: físiques, mecàniques i químiques. 

Totes les patologies han estat localitzades i plasmades en uns plànols, que han ajudat a 

veure amb claredat on i perquè s‟han produït. Aquesta és una de les parts més 

elaborades del treball, ja que m‟ha suposat un esforç de recerca. Algunes de les 

patologies han sigut molt clares de detectar, tant les seves causes com la seva immediata 

intervenció. Altres, en canvi, han tingut una detecció més elaborada perquè he hagut de 

fer la recerca de les possibles causes; més d‟una causa la majoria de vegades o 

conseqüències d‟errades constructives o males execucions.  

Aquesta anàlisi de patologies, com hem dit, va acompanyada d‟un estudi de les 

possibles solucions constructives. I, en virtut d‟aquest estudi, he pogut establir els 

pressupostos i valoracions que caldrien per la realització del projecte.  

Convé ressaltar que, amb la realització d‟aquest treball m‟he adonat de la rellevància 

que tenen la partida de pressupostos: ens dóna un altre punt de vista i realitat del que 

volem fer. No podem oblidar que tot el que decidim fer en un projecte, es traduirà en 

forma de costos d‟obra en realitzar-ho. Tanmateix, en aquest cas, l‟apartat de 
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valoracions i pressupostos ha estat orientatiu i no exhaustiu. Això es degut a que la 

meva intenció no era la d‟extreure el valor concret de les despeses, sinó de saber les 

diferents partides de les que consta un pressupost, de com es quantifiquen aquestes 

despeses, apart del propi valor dels diferentsmaterials. Resumint, la solució constructiva 

que escollim té una incidència directa en el cost de final del projecte. 

A més, he aprés que tota decisió i solució que vulguem prendre en el procés de 

rehabilitació d‟un habitatge antic, apart de valorar-la quantitativament, ha de respectar 

la normativa de l‟ordenança del municipi al que pertany. Per tant, no només hem 

d‟escollir les solucions segons el nostre parer i segons el cost que estem disposats a fer 

front, sinó que ho hem de fer dins del marc legal, d‟acord als paràmetres fixats pels 

organismes que vetllen per la seguretat i salubritat dels habitatges. 

Recapitulant, l‟objectiu del present treball era avaluar l‟estat en que es troba l‟habitatge 

familiar per poder rehabilitar-lo en un futur pròxim i puc concloure que ja tinc totes les 

eines per iniciar el desitjat procés.  
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8. Limitacions del treball 

Un cop realitzat l‟estudi de patologies, el qual em va portar a esbrinar les possibles 

causes directes i indirectes de dites patologies, m‟hagués agradat ampliar els 

coneixements dels comportaments dels materials des del punt de vista estructural. És a 

dir, haver realitzat un càlcul de resistències i baixada de càrregues dels elements 

estructurals de l‟habitatge i extreure‟n unes conclusions per una major i eficaç 

intervenció. 

Una altra de les limitacions, que no és una limitació pròpiament del treball, però que 

m‟ha fet considerar un altre escenari, és el fet de que l‟edificació es va dividir 

verticalment per compartir-ho entre dues famílies. Al realitzar aquesta partició, es va 

pensar que la forma més adient seria aprofitant la pròpia construcció de les 4 parets 

estructurals, formant així 3 ales longitudinals, una d‟elles formaria part de l‟altre 

habitatge. La problemàtica esdevé quan, en la primera planta, es realitza una ampliació 

o retranqueig de la divisòria cap a l‟interior del nostre habitatge. Tot això, fa que 

compartim una part del forjat i de l‟habitatge i al‟hora de realitzar cap intervenció en 

ella, hauríem de ficar-nos d‟acord per les afectacions i intervencions constructives. 
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ÀNNEX I: Plec de Condicions Tècniques 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc de cobertes 

1.2 Arrencada de revestiments 

1.3 Enderroc d’elements estructurals 

1.4 Enderroc de tancaments i diversos 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

1.1 Ceràmica 

1.2 Mamposteria 

2 ESTRUCTURES DE FUSTA 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES INCLINADES 
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CONDICIONS	TÈCNIQUES	GENERALS		
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS	TÈCNIQUES	PER	UNITAT	D'OBRA	
SISTEMA SUSTENTACIÓ 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per colꞏlapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de colꞏlapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instalꞏlacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàlꞏliques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 

1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
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Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anulꞏlarà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscilꞏlació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests 
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els 
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu 
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de 
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin 
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 

1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instalꞏlacions. 

Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament
s'instalꞏlaran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instalꞏlació com en totes les mesures de
protecció colꞏlectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general,
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F.,
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència.
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paralꞏlel a elles i
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.

1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural. 

Execució	
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per colꞏlapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
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Fases	d’execució	
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instalꞏlada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà 
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paralꞏleles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al colꞏlector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-colꞏlector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instalꞏlacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instalꞏlar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
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1 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
solꞏlicitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 

1.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada 
segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, 
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. 
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva colꞏlocació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts 
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha 
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han 
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per colꞏlocar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de colꞏlocar enllardades i s’han d’assentar 
sobre un llit de morter. Els maons un cop colꞏlocats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a 
colꞏlocar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es 
facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si 
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien 
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les 
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos 
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o 
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny colꞏlocant drenatges 
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, 
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix 
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó 
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat 
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a 
evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
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Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de colꞏlocar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que 
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades 
amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar colꞏlocats de 
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar colꞏlocats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser 
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es 
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de colꞏlocar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar colꞏlocats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons 
han d'estar colꞏlocats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, 
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata 
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades 
de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que 
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les 
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha 
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense 
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta 
s'han de colꞏlocar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i 
estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de 
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar colꞏlocada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La colꞏlocació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 

Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².

1.2 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden colꞏlocar en sec i amb morter. 

Components 
Pedra i morter. 

Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una 
temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha 
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la 
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, colꞏlocant-les de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Colꞏlocació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Colꞏlocació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb 
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de 
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts 
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres colꞏlocades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la colꞏlocació de falques de 
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres colꞏlocades amb morter. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de colꞏlocar sobre un llit de morter. 

Amidament i abonament 
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m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
 
 
2 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en 
les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat 
Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-
EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. 
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components	
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons 
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàlꞏliques, farratges, claus, connectors i cargols. 
Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat 
natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, 
superfície brillant i sedosa en els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es 
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de 
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La 
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a 
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, 
coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants 
paralꞏlels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en 
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs 
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran 
tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major 
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes 
UNE). 
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa 
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a 
productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions 
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat 
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa 
de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha 
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element 
ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar colꞏlocada a la posició indicada 
a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no 
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a 
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la 
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, 
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les 
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es 
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan 
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions 
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés 
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que 
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades 
Fases d’execució: 
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Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Colꞏlocació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols.  

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, 
han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies 
dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la 
superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de 
la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han 
de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible, es 
perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les 
rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els 
quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de colꞏlocar el nombre suficient de cargols de muntatge per 
assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 
80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
Connectors amb vis cargolat colꞏlocat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar 
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de colꞏlocar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per 
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no colꞏlocar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar colꞏlocada a la posició indicada a la 
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no
han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està
galvanitzat, la colꞏlocació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop
colꞏlocat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels
elements laminats i un control de comportament dels farratges.

Amidament i abonament 
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de 
corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides, 
tornilleria i accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment colꞏlocada segons les especificacions de la D.T.. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per 
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris 
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i colꞏlocació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i 
accessoris necessaris. 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES INCLINADES 
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar 
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes 
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials 
auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces 
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàlꞏlica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa 
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una 
dimensió de com a mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les solꞏlicitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i 
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com 
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres 
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. 
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o 
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un 
sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos 
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàlꞏliques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.

Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el 
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, 
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de 
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el 
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les solꞏlicitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi 
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. 
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler 
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; 
alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar 
tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscilꞏlacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort 
rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la 
utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres 
quarts de maó, en bigues metàlꞏliques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàlꞏlica lleugera. La capa de 
regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició 
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran 
en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una 
ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàlꞏliques per la colꞏlocació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, 
que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la 
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de 
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques 
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges 
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions 
d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids colꞏlocats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En 
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids 
per a l’aïllament tèrmic, es colꞏlocaran entre llates d’empostissar de fusta o metàlꞏlics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. 
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paralꞏlels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al 
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suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es colꞏlocaran en el sentit del 
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels 
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre 
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la 
cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de colꞏlocar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el 
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos 
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui 
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-
se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o 
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema 
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres 
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la 
quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les 
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, 
anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica 
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar 
fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat 
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra 
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La 
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa 
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a 
l’exterior colꞏlocades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les 
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb 
obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les 
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula 
aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la 
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. 
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la colꞏlocació de la 
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, 
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o 
accés a instalꞏlacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres 
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan 
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport 
de ram de paleta. Les peces canals es colꞏlocaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, 
careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de 
passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha 
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les 
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules 
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus 
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates 
d’empostissar metàlꞏlics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, colꞏlocades paralꞏlelament al 
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàlꞏlics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa 
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules 
planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de 
l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per 
evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i 
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de 
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de 
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i 
els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es colꞏlocaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. 
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de colꞏlocar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de 
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el 
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació 

380



entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han 
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció 
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del 
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part 
inferior del lluernari, els elements de protecció han de colꞏlocar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, 
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més 
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció 
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els 
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com colꞏlocació, segellat, protecció 
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el 
bon funcionament d’aquests. 
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