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I.- INTRODUCCIÓ 

 

I.I.- OBJECTIU DEL TREBALL 

 

L’objectiu del següent treball es la proposta de rehabilitació d’una casa situada al poble 

de Buesa, situada a Huesca, a l’Aragó. 

La primera part del treball constarà en explicar l’edifici actual amb els seus sistemes 

constructius i els materials utilitzats. 

Després constarà d’una revisió de la reglamentació actual per a concretar quins son els 

paràmetres que s’hauran d’utilitzar per a la rehabilitació. 

A continuació s’exposarà la reglamentació aplicable, i s’explicarà com s’intervindrà. Es 

posarà més atenció en els aspectes de aïllament tèrmic, i contra la humitat, ja que són els 

aspectes més principals per la rehabilitació d’aquest edifici. 

Amb els canvis aplicats, s’ensenyarà en que s’ha millorat de l’edifici amb un certificat 

energètic. 

Objectiu principal d’aquest treball serà buscar diferents solucions en els problemes que 

es troben en un edifici de muntanya, on la construcció es feia sense molt control. 
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II.- MEMÒRIA DISCRIPTIVA 

II.I.- INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

L’edifici objecte d’aquest projecte és un habitatge unifamiliar entre mitgera i mur 

enterrat, que es va construir l’any  1894 (segons cadastre), format per un volum 

constructiu. On aquest volum consta de planta baixa, i  planta primera, on en planta 

baixa, disposa d’un porxo i un pati- entrada compartir amb un altre habitatge. L’accés a 

l’edifici s’efectua per el pati introduït anteriorment. 

 

L’estructura de l’edifici, és de murs de càrrega de pedra natural a dues cares amb 

enguixat de morter de calç , forjat continu, coberta inclinada a dues vessants amb acabat 

de teula àrab. 

 

La planta baixa disposa del porxo per a l’entrada a l’habitatge, un menjador que 

conforma en gran part la planta baixa, i es completa amb un bany, i una cuina oberta, 

situada a la volta de pedra. En la segona planta, es troba situat un espai diàfan on estan 

situats diferents llits, però sense haver-hi habitacions. 

 

La façana principal de l’habitatge disposa de pedra natural, mentre que la façana 

posterior està enterrada fins al nivell de la coberta, en la part superior a uns 4 metres hi 

ha situada una quadra d’animals. 

La façana secundària seria la confrontant que disposa de pedra natural. 

L’accés és fa des de la façana principal al pati i des de la façana confrontant s’entra a 

l’habitatge. 

 

La port d’accés principal de la parcel·la es de fusta, la porta de entrada a l’habitatge es 

de fusta massissa. Hi ha una porta corredissa al bany de fusta massissa. 

Les fusteries de les façanes son de fusta i no disposen de persianes, també hi ha una 

fusteria a la coberta de alumini.  
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II.II.- SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ DE L’ EDIFICI EXISTENT 

 

L’edifici especificat està situat a C/ VITA AG. BUESA Nº 27, del poble Buesa, en la 

comarca de “Huesca” al Aragó. 

Esta situada en una parcel·la amb una altra edificació. On te dos façanes continues, la 

primera on hi ha l’entrada a l’edifici situada cap al pati interior de la parcel·la, i la 

segona que dona al carrer principal. 

S’hi entra per el únic carrer del poble, on aquest en algunes parts té una amplada d’uns 

2,5 m aproximadament. 

També es podrà entrar a la coberta per un terreny urbanitzable, per la part posterior de 

l’edifici.  

 

Ubicació Catalunya- Aragó 

 

 

Ubicació Provincia (Huesca) 
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Ubicació  a Buesa 
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II.III.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

L’edifici existent va ser construït l’any 1894. 

S’han efectuat algunes actuacions interiors sense afectar l’estat del edifici, i que no han 

estat notificades. 

II.III.I.- Superfícies 

 

PLANTA BAIXA 

Lloc M2 

Menjador - Sala 28,40 

Cuina 10,64 

Escales 2,48 

Bany 3,40 

 

 

PLANTA PRIMERA 

Lloc M2 

Habitacions 42,17 

  

 

II.III.II.- Fonamentació 

La fonamentació no es pot observar i no existeix cap documentació gràfica que mostri la 

tipologia de fonaments.  

Però tenint en compte l’any de construcció es pot arribar a suposar que l’edifici disposa 

d’una fonamentació continua seguint la paret de càrrega que suporta, mantenint la seva 

gran secció en tota la profunditat i realitzada amb el mateix material que la paret. 
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II.III.III- Estructura Vertical 

El sistema estructural de l’edifici està compost per parets de càrrega realitzades amb 

pedra unides mitjançant morter de calç. 

Els gruixos dels murs oscil·len de 0,5 a 0,63 m. 

 

II.III.IV.- Estructura Horitzontal 

L’estructura horitzontal està constituïda per dos diferents tipus de sostres: 

 El primer cas es tracta en el sostre sobre la cuina, ja que es tracta d’una volta de 

pedra, on aquesta fa de forjat en aquesta zona. 

 La segona ocupa la resta de volum de l’habitatge, es tracta de una suposada llosa 

de formigó , ja que no s’ha pogut saber exactament de que es tracta, per que hi 

ha un recobriment de fusta o s’ha intentat buscar algun forat per saber de que es 

tractava, però no s’ha pogut i no s’ha volgut trencar aquest recobriment., per 

qüestions personals del propietari. 

o Com no es tocarà l’estructura d’aquesta no es precisament necessari. 

 

II.III.V.- Façanes 

La façana principal, és una paret de càrrega a base de blocs pedra, 

unida mitjançant morter de calç, es pot observar que en la part 

inferior hi ha grans blocs que s’han tingut que tallaer per a millorar 

el pas pel carrer.  

La façana secundaria, també es una paret de càrrega a base de blocs 

de pedra, unida mitjançant morter de calç. En aquesta hi ha 

l’entrada a l’edifici on també s’ha incorporat un porxo. 

En la façana posterior les dos plantes están enterrades, peró també es de blocs de pedra, 

unides mitjançant morter de calç. 

 

Façana Principal 
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II.III.VI.- Coberta 

Coberta inclinada, amb una pendent del 25% en la majoria de la coberta, però hi ha 

canvis de pendent a 40% per el canvi de coberta, és a base de bigues de fusta de 25x30 

cm de secció, i una de 35x28 de formigó al centre per reforçar, damunt d’aquestes hi ha 

un encadellat de fusta de pi, com ha acabat hi ha teules ceràmiques àrabs. 

Els demés materials no són visibles i no s pot saber, però com no s’actua en aquesta no 

serà necessari. 

 

II.III.VII.- Elements Verticals Interiors 

En aquest habitatge només hi ha una paret que separi els espais, s’ubica entre la sala-

Menjador i el Bany però te les mateixes característiques que els murs de façana. 

 

II.III.VIII.- Escales 

Només hi ha una escala en l’edifici ubicada al costat de la 

porta principal.  

Aquesta està feta de fusta. 

Les petges són de 0,2 m, i la contrapetja és de 0,19 m.   

L’escala té una amplada de 0,80 m, i té un total de 13 

esglaons. 

Consta d’un passamà de fusta, d’una altura de 90 cm, on 

hi ha barrota cada 40 cm. 

A l’entrada de la finca hi han dos esglaons de formigó. 

 

II.III.IX.- Revestiments 

Els paraments interiors estan acabats en la planta primera amb una doble capa de guix, 

on la última es va aplicar deixant-hi “dibuixos”, i es va aplicar una pintura en la 

superfície deixant en certes parts el guix a la vista. 

Escala Fusta 
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En la planta baixa, estan els blocs de pedra vistos, on en la part de la cuina hi ha la volta 

de pedra vista. 

 

II.III.X.- Paviments 

Pel que fa als paviments, se’n troben de diferents separats per les plantes, com en la 

planta baixa el paviment es de rajola ceràmica. 

En la planta primera el paviment es de parquet.  

 

II.III.XI.- Fusteria 

Hi ha la porta principal al recinte de fusta de dos fulles. 

La porta principal es de fusta de pi, amb dos fulles però aquestes horitzontals, de les 

dimensions de 210 x 90 mm. 

Totes les finestres i balconeres següents són de fusta i de vidre simple, amb porticons 

interiors  també de fusta. 

 

A la planta baixa hi ha 2 finestres de les dimensions: 

 1000 x 1000 mm 

 750 x 750 mm 

 

A la planta primera hi ha 1 balconera, i 5 finestres, de les dimensions: 

 Balconera de 190 x 1000 mm 

 500 x 500 mm 

 750 x 750 mm 

 600 x 600 mm 

 1200 x 1200 mm 

A la Coberta hi ha un Lucernari d’alumini de les dimensions de 800 x 400 mm. 
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II.III.XII.- Sistema de Condicionament i Instal·lacions 

 

Electricitat 

Tot l’habitatge disposa d’instal·lació elèctrica, la instal·lació es troba en bon estat en les 

dos plantes, en alguns trams s’haurà de substituir, per canvis de distribució, i per 

adequar-la a la normativa vigent. 

L’escomesa elèctrica és aèria i connecta a la caixa general de protecció  per el pati. 

Lampisteria 

La instal·lació de lampisteria consta de canonades de ferro. 

La planta baixa consta tant d’aigua freda com calenta, gràcies a un escalfador de butà. 

En planta primera no disposa d’aigua, ja que no es necessari. 

Serà necessari l’adaptació a la normativa vigent. 

Calefacció 

La casa disposa de calefacció amb caldera de dues calderes de llenya, la principal en la 

planta baixa que reparteix entre les dos plantes, i la segona que es tracta d’una caldera 

més petita, situada en la planta primera, però aquesta esta en desús.  

Ventilació 

La ventilació dels fums en la cuina és a través d’una campana amb extracció elèctric. 

El bany es ventila directament a través de la finestra. 

Sanejament 

El sanejament de l’edifici és a base de conductes de PVC que connecten a la xarxa de 

clavegueram. 

Serà necessari un canvi total, ja que el paviment de la planta baixa es baixarà. 

Anti-intursió 

L’habitatge no disposa de cap instal·lació anti-intursió. 
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II.III.XIII.- Equipaments 

Els aparells sanitaris del bany són de porcellana de color blanc de la casa ROCA i es 

troben en bon estat. 

El mobiliari de la cuina és de fusta amb taulell de fusta  mes resistent de color negre, 

fogons de gas butà, i es troben en bon estat, tot i que es vol canviar la distribució i els 

fogons ja que són vells. 
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II.IV.- FOTOGRAFIES DE L’EDIFICI ACTUAL  

FAÇANES 
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PLANTA BAIXA 
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PLANTA PRIMERA 

º  
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III.- NORMATIVA URBANÍSTICA 

Aquest apartat justifica el compliment de la normativa urbanística. 

Aquesta normativa està vigent des de el 12 de juliol de 1997. 

A continuació s’exposaran les normes i punts de la normativa que són aplicables: 

 

III.I.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES D’ URBANITZACIÓ 

III.I.I.- Proveïment d’aigua 

La dotació mínima d’aigua potable no serà mai inferior a 150 litres per habitant i dia, 

s’haurà de justificar el número d’habitants en funció del volum, i el tipus de construcció 

projectat. 

S’entén per aigua potable aquella que compleix les condicions de potabilitat previstes 

per la Prefectura Provincial de Sanitat. 

Serà necessari demostrar documentalment la disponibilitat del caudal suficient, ja sigui 

procedent d’una xarxa municipal o particular existent, de la font o d’un pou. 

Quan es prevegin dipòsits ruptors de pressió o d’emmagatzematge d’aigua, s’hauran de 

calcular per al consum total d’un dia a punta. 

La pressió mínima en el punt més desfavorable de la xarxa serà de dos atmosferes. 

III.I.II.- Sanejament  

El caudal a tindre en compte per al càlcul del sanejament  serà el mateix que el calculat 

per la dotació d’aigua, amb excepció de la prevista per al rec, incrementat per l’aigua de 

recollida de pluja, per la qual es prendrà com a índex de precipitació, el màxim de la 

zona en els darrers deu anys. 

Totes les condicions seran subterrànies i seguiran el traçat de la xarxa viària i dels 

espais lliures d'ús públic, haurà de preveure's el corresponent sistema de depuració i 

caldrà acompanyar la concessió oportuna del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 

amb l'expedient aprovat i el projecte ajustat a les determinacions que imposin aquest. 

No es permetrà l'abocament d'aigües a lleres normalment seques, ni encara amb 

depuració prèvia. 
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En el cas que per la naturalesa o pendent del terreny i pel caràcter de les edificacions, es 

proposés la solució de fossa sèptica, unifamiliar o plurifamiliar, per a la depuració 

d'aigües residuals, s'haurà d'efectuar la captació d'aigua per a usos domèstics, a una zona 

que no pugui resultar contaminada per les afluències de les fosses sèptiques o els pous 

absorbents, i se'n efectua la distribució als habitatges mitjançant la xarxa general. 

III.I.III.- Energia elèctrica i enllumenat públic 

La dotació mínima de energia elèctrica per a usos domèstics serà de 0.6 Kw/hora per 

habitant. 

Les xarxes de distribució podran ser aèries o enterrades, en el cas que es disposin aèries 

es tractarà de salvaguardar l'aspecte estètic del contorn urbà. 

 

III.II.- NORMES ESPECÍFIQUES EN SÒL URBÀ. 

III.II.I- Carácter 

Està integrat pels terrenys compresos dins de la delimitació que queda definida en els 

plànols de qualificació del sòl i que especialment està constituït pels següents nuclis: 

Broto, Nou Broto, Oto, Sarvise, Buesa, Asín de Broto, Ayerbe de Broto, Yosa , Otal, 

Bergua i Escartín. 

Perquè un sòl pugui ser edificable, amb les normes específiques de Sòl Urbà, a més 

d'estar qualificat com a tal, haurà de tenir a peu de parcel·la els serveis de: proveïment 

d'aigua, evacuació d'aigües residencials, subministrament d'energia elèctrica i 

pavimentació , encintat de voreres i enllumenat públic. Es podrà autoritzar l'edificació, 

simultaniejada amb la urbanització, sempre que es donin les garanties suficients que la 

urbanització dels terrenys quedi totalment acabada, abans de l'ocupació de la 

construcció. 

III.II. II.- Qualificació del Sòl Urbà. 

El Sòl Urbà es classifica a: 

 Zona de Casc Antic (El nostre cas) 

 Zona d’ Eixample (“ensanche”) 

 Zona de Baixa densitat 
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 Zona d’ Equipaments 

 Zona d’ Espais Lliures 

 Zona verda Deportiva 

En Aquest cas, estarem en Zona de Casc Antic. 

Cadascuna d'aquestes zones es troben delimitades físicament al corresponent plànol de 

Qualificació del Sòl Urbà, que tenim a continuació: 

 

III.II.III.- Condicions d´Ús Casc Antic 

 Us residencial 

o  Habitatge 

 Us industrial 

o Indústries artesanes situades a planta baixa, amb limitacions de 5 HP i 

50Dbs 

o Ús Ramader, Petits estables d'ús familiar a la planta baixa 

o Us Públic 

 Hoteler: Hotels i establiments similars, amb capacitat no superior 

a 30 llits 

 Comercial: En plantes baixeu, sense limitació 

 Espectacles i sales de reunió: De capacitat no superior a 300 

localitats. 

 Religiós i Cultural: Sense limitació 

 Benèfic i Sanitari: Sense Limitació 
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 Representatius: De l'estat, Província, Municipi i Religiós, sense 

limitació 

En aquest cas l’edifici serà un habitatge, i per tant ens centrarem en les característiques 

que es demanen per aquest cas. 

III.II.IV.- Condicions d’Edificació 

Volum construït: 

El volum estarà determinat per tots els cossos tancats de l’edifici o edificis situats per 

sobre de la rasant del terreny. 

L'edificabilitat s'aplicarà, en tot cas, sobre solar net, sense repercutir sobre superfícies 

vials o espais lliures de caràcter públic; vindrà definida en m2/m3 se sòl. 

Alçada màxima edificable: 

En carrers amb pendent inferior al 3%, es mesurarà al punt mitjà de la línia de façana, 

des de la rasant de la vorera fins al pla inferior del forjat de la darrera planta. 

En carrers amb pendent més gran del 3%, les construccions es realitzaran adaptant-se al 

terreny mitjançant escalonament no superior a l'alçada d'una planta. L'alçada mesurada 

al ple de contacte de les zones escalonades i fins al punt d'escalonament serà igual a 

l'alçada màxima permesa. 

En solars de cantonada i carrers de diferent amplada, s'aplicarà a la de menor amplada 

l'alçada corresponent al carrer de major amplada, en una longitud màxima de 12 mts, en 

el cas que existia un xamfrà 6 corba, aquesta longitud es mesurarà des del punt de 

trobada de les alineacions. 

En places, l'alçada de les edificacions serà la corresponent al carrer de més ample que 

concorri directament. En aquest sentit, s'entendrà per plaça, tot espai públic on 

concorrin dos o més carrers, i en què es produeixi un eixamplament brusc dels carrers. 

En carrers d'amplada irregular, s'ha de prendre per a cada illa, l'amplada mitjana del 

carrer al front de l'illa, obtingut, dividint la superfície del carrer corresponent al dit front 

per la longitud d'aquest. 
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III.II.V.- Zona de Casc Antic 

La tipologia de l'edificació, s'adaptarà bàsicament a l'ambient de la zona on estiguin 

situades, podent edificar-se al llarg de l'alineació o no, és aquest segon cas, les reculades 

sobre l'alineació no conferiran dret a augmentar el nombre de plantes edificables , 

aquest espai reculat es cedirà a augmentar el nombre de plantes edificables, aquest espai 

reculat es cedirà gratuïtament al vial públic o bé es tancarà mitjançant tanca, el 

tractament de materials del qual serà de la mateixa qualitat que l'empleada per a 

l'edificació principal. 

Ocupació màxima:  

 A la planta baixa: 75% del solar 

 En plantes elevades: 12 mts de fons 

Alçada màxima: 

 Quan el 50% de la línia de façana de la poma, estigui construïda, s'aplicarà 

l'alçada mitjana dels edificis de la mateixa, determinada d'acord amb les 

especificacions del paràgraf 2 de l'art. 99 del Reglament de Planejament de la 

Llei del Sòl . 

 A les façanes de poma que no estiguin construïdes en el seu 50% es regirà per: 

o Carrers d'amplada mitjana 6 mts: 2 plantes i 7 mts. 

o Carrers d'amplada mitjana 6 mts, 14 mts: 3 plantes i 10 mts 

o Carrers d'amplada mitjana 14 mts: 4 plantes i 13 mts. 

Per sobre de l'alçada màxima, es permetrà l'aprofitament de les falses o cobertes, per a 

qualsevol dels usos permesos, sempre que el pendent de les mateixes no superi el 100% 

III.II.VI.- Condicions Higiènic- Sanitàries 

1.- “Zaguanes”(portal, entrada, vestíbul): 

Els “zaguanes” d’entrada als edificis d’habitatges col·lectius tindran l’ample mínim que 

assenyala a continuació. 

 Edificis fins a 4 habitatges: 2 mts 

 Edificis de 5 a 10 habitatges: 2.25 mts 

 Edificis de 11 a 30 habitatges: 3.00 mts 
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 Edificis de 31 o més habitatges, s'augmentarà l'amplada del vestíbul, sobre els 3 

mts, abans assenyalats, en 0.10 mts, per cada 3 habitatges o fracció, fins a un 

màxim de 5 mts.  

L'amplada del vestíbul es mantindrà proporcionalment fins a l'arrencada d'escales, i es 

calcularà cada tram en funció del nombre d'habitatges a què serveixi. 

2.- Corredors d'accés a habitatges col·lectius 

Tindran una amplada mínima de 1.20 mts, quan serveixi a 6 habitatges o menys 

Per cada habitatge de més augmentaria 0.15 mts, com a mínim, fins a un màxim 

obligatori de 3 mts. 

La seva longitud màxima serà de tres vegades l'amplada a partir de cadascun dels 

brancals de buits d'il·luminació d'escala o corredor. 

Si el buit d'il·luminació és al tester del corredor, la longitud pot ser de quatre vegades 

l'amplada a partir del buit. 

3.- Escales 

L'amplada mínima d'escales serà: 

 Mínim: 0.90 mts 

 De 6 a 12 habitatges: 1.00 mts 

 Més de 12 habitatges: 1.20 mts 

La petjada mínima d'escala serà de 0.27 mts i la contrapetja màxima de 0.19 mts. 

El nombre màxim d'esglaons a cada tram no podrà superar 16. 

La dimensió mínima dels replans serà igual a l'amplada de l'escala. 

Quan hi hagi portes d’accés a habitatges, tindran un mínim natural, en una proporció de 

1 m2, per planta o replà, a excepció de les d’habitatges unifamiliars. 

4.- Programa mínim 

Tota l’ habitatge constarà com a mínim de: cuina-menjador, un dormitori doble i un 

lavabo amb dutxa. 

Dimensions mínimes: 
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 Cuina: Superfície mínima de 5 m2, es podrà inscriure un cercle a planta de 

diàmetre 1.70 mts. 

 Menjador-sala d'estar: Superfície mínima de 14 m2, es podrà inscriure un cercle 

en planta de diàmetre 3 mts. 

 Dormitori doble: Superfície mínima 10 m2, es podrà inscriure un cercle a planta 

de diàmetre 2.50 mts. 

 Dormitori senzill: Superfície mínima 6 m2, es podrà inscriure un cercle a planta 

de diàmetre 2.00 mts. 

 Lavabo: Superfície mínima 1.5 m2. 

Les cuines seran independents dels lavabos i aquests no podran obrir a cuina o 

menjador- sala d’estar. 

A les cuines o habitacions irregulars, no es computaran efectes de superfície aquells 

entrants en què es pugui inscriure els cercles establerts, excepte els armaris, amb fons 

màxim de 0.65 mts. 

S’explica en el plànol nº  20 i 21 

5.- Alçada de pisos 

L´alçada lliure mínima de totes les habitacions no serà inferior a 2.50 mts. Podent 

rebaixar aquesta altura, per mitjà de falsos sostres fins a 2.20 mts, en banys, lavabos, 

cuines i passadissos. 

En la planta baixa, l’alçada lliure en tota la planta serà de 2,50 mts. 

En la planta primera, l’alçada lliure serà superior a 2,50 mts en tota la superfície. 

6.- Aïllaments d’agents externs. 

Es compliran en tots els seus termes la NORMA BÀSICA NBE-CT-79, sobre 

condicions tèrmiques als edificis, sent zona climàtica E i Z, segons mapes climàtics 1 i 2 

de la norma esmentada. 

7.- Ventilació i il·luminació 

Tota peça habitable tindrà ventilació i il·luminació directa a l'exterior per mitjà de buit 

amb superfície no inferior a l'1/10 de la superfície útil a la planta de la peça. 
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A les cambres fosques i als banys o lavabos sense ventilació natural, haurà d'existir 

ventilació per mitjà de xemeneia de ventilació que assegurin la renovació de l'aire. 

8.- Patis per pas d’instal·lacions 

S'autoritzen per a aquests i nínxols-cuina de les cuina-estada. 

Aquestes xemeneies tindran les següents característiques: 

Dimensions mínimes lliures; 0.60 x 0.60 mts, parets interiors llises i impermeables; 

terra a l'alçada del sostre de planta baixa amb desguàs i presa d'aire, coberta sobre 

l'última planta amb alçades laterals de 0.25 mts, d'alçada mínima a dos costats almenys. 

Aquestes xemeneies podran travessar-se horitzontalment, a l'alçada dels pisos pels 

nervis o jàsseres de l'estructura, deixant no obstant això en tots els casos un mínim de 

0.25 x 0.50 mts lliures. 

Quan als patinets s'instal·lin baixants d'aigües i canonades d'abastament, hauran de 

deixar el mínim de 0,25 x 0,50 m de superfície lliure. 

Els patinets seran accessibles al seu interior a cada planta per mitjà d'un buit mínim de 

0,40 x 1 m, que podran coincidir amb un dels de ventilació dels locals. 

Els patinets tindran desguàs i presa d'aire per sota de la primera planta que els faci 

servir. 

9.- Xemeneies de ventilació 

S'admeten les xemeneies de ventilació per col·lector general i conductes independents, 

sempre que reuneixin les condicions següents: 

 Un sol col·lector ha de servir un màxim de sis plantes 

 Tots els conductors (col·lectors i individuals) han de ser totalment verticals (no 

hi ha cap desviament) i han de ser de materials incombustibles. 

 La secció mínima del conducte del col·lector ha de ser de 400 cms, quadrats, i la 

dels conductes individuals de 150 cms, quadrats. 

 La longitud mínima del conducte individual des de la presa fins a la seva 

desembocadura al col·lector general ha de ser de 2 mts. 

 L'entroncament del conducte individual amb el col·lector general ha de fer amb 

un angle menor de 45º 
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 El conducte individual només ha de servir per ventilar un local, quan calgui 

ventilar per un mateix col·lector dos locals d'una mateixa planta, s'haurà de fer a 

través de dos conductes individuals independents. 

 La relació entre ambdós costats del col·lector, cas de secció rectangular, així 

com dels conductes individuals, serà com a màxim de 1+1.5. També s'admeten i 

es dona preferència igualtat de secció als conductes de secció circular. 

 La secció útil de l'orifici de ventilació del local haurà de ser, almenys, igual a la 

secció del conducte individual, i si porta inclòs un sistema de regulació per 

reixetes a la posició de tancament ha de quedar garantida una obertura mínima 

permanent de 100 cms , quadrats de secció. Les reixetes han de tindre les 

làmines orientades en el sentit de la circulació de l'aire. 

 L'orifici de ventilació del local es col·locarà a una alçada sobre el paviment de 

2.20 mts com a mínim. 

 Cada local ventilat ha d'estar dotat d'una entrada inferior d'aire de 200 cm, 

quadrats com a mínim de secció situada a la màxima altura possible. 

 La sortida ha de perllongar-se 0.40 mts, per sobre del carener o per sobre de 

qualsevol construcció situada a menys de 8 mts. En cobertes planes o amb 

lleuger pendent, s'haurà de prolongar 1.20 mts per sobre del punt d'arrencada a 

l'exterior. 

 La part superior de la xemeneia de ventilació s'ha de coronar amb un aspirador 

estàtic. 

 Tant el col·lector com els conductes individuals han d'estar degudament 

protegits tèrmicament de l'ambient exterior per evitar pèrdues de temperatura 

que dificultin el tir corrector de la xemeneia. 

 A un mateix col·lector no escometran conductes individuals de ventilació i de 

sortida de fums de combustió. 

 

4.- NORMES REGULADORES DE L'EDIFICACIÓ. 

4.3.- Planta Baixa: 

S'entén per plantes baixes, els locals el perímetre dels quals es troba al nivell de rasant 

de vorera a 0.60 mts, com a màxim per sota d'aquesta, al punt més alt, o resultin ser els 

primers que es trobin per sobre d'aquesta. 
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L'alçada mínima lliure per a tot ús d'habitatges a qualsevol planta, serà de 2.50 mts, 

mesurats des de la cara baixa del sostre superior a la cara alta del sostre inferior. 

En tots els casos, els habitatges a cases plurifamiliars, situats en planta baixa, hauran de 

tenir el seu perímetre 0.50 mts elevat sobre la rasant oficial del terreny i en cas de no 

existir aquest sobre la rasant natural del terreny. 

Per a altres usos que no sigui habitatge, alçada mínima de la planta baixa, serà de 3.50 

mts lliures, mesurats des de la cara baixa del forjat superior a la cara alta. 

La Planta Baixa està situada en el seu punt mínim a una altura de 1,15 m sobre el 

terreny. 

Aquesta estarà en una altura lliure de planta a 2,50 m. 

4.4.- Patis 

4.4.2.- Patis oberts 

Es permeten patis oberts a façana i a patis de poma, sempre que la seva planta compleixi 

les dimensions següents: 

 Que el costat obert tingui una dimensió mínima de 6 mts. 

 Que es pugui inscriure un cercle màxim de 6 mts de diàmetre. 

 Que el fons no sigui superior a 1,5 vegades la dimensió del costat obert. 

 Que els llums rectes de tot espai, compleixin les dimensions mínimes de l'apartat 

anterior. 

No n’hi ha en aquesta casa. 

4.5.- Sortints i vols 

4.5.1.- Arrencada de vols 

L'arrencada de vol estarà com a mínim a 3.50 mts, sobre la rasant de la vorera al punt 

més alt de cota. 

No hi ha cap vol en l’edificació. 

4.5.2.- Vols permesos: 

Els vols màxims permesos per a balcons, serà: 
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 Ample carrer: de 5 a 7 mts 

o Vol màxim: 0.30 mts 

 Ample carrer: > de 7 mts 

o Vol màxim: 0.60 mts 

 En carrers de menys de 5 mts, no es permetran vols d'amplada. 

o No es permeten la construcció de vols tancats. 

 En ràfecs podrà superar en 0.30 mts el vol màxim permès. 

o No s'admetran vols a patis tancats o de poma, que redueixin les 

dimensions mínimes establertes per a aquests patis. 

Estem en la situació del carrer que no arribar als 5 mts, ja que estem a un carrer de 2,2 

m d’amplada. Per Tant no podem tindre vols. 

 

III.III.- NORMES REGULADORES DE SEGURETAT EN LA 

CONSTRUCCIÓ 

III.III.I.- Generalitats 

Tot edifici haurà de reunir, amb subjecció a les disposicions generals, les condicions de 

seguretat que el seu ús requereix. 

No obstant això, l'Ajuntament podrà comprovar en tot moment les condicions de 

seguretat indicades i ordenar totes les mesures que consideri convenients per a la seva 

efectivitat. 

A més del que disposa aquest capítol, s'ha de tenir en compte el que disposa el 

Reglament de Seguretat del Treball a la Indústria de la Construcció vigent. 

III.III.II.- Bastides i mitjans auxiliars 

Compliran allò establert en el perill general de condicions de l'edificació compost pel 

centre experimental d'Arquitectura. 

Les bastides, els codals i altres elements auxiliars de la construcció s'han de muntar, 

instal·lar i desfer, d'acord amb les disposicions vigents de seguretat en el treball, de 

manera que eviti tot perill per a operaris i trànsit. 
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Els aparells d'ascensió de materials no es poden situar als rierols dels carrers, i sí només 

a l'interior de la casa o solar o dins de la tanca de precaució llevat de casos especials i 

amb l'autorització pertinent. 

Les plomes i els braços mòbils de les torres grues no poden girar en cap cas sobre la via 

pública, no sobre terrenys de domini públic, llevat d'autorització concreta. 

III.III.III.- Apuntalaments 

L'apuntalament d'edificis s'efectua sempre sota direcció facultativa, i s'ha de preocupar 

que no es produeixin afeccions als serveis públics o limitacions importants de trànsit. 

En casos especials l'Ajuntament podrà imposar als propietaris que es modifiquin els 

sistemes inicialment establerts amb urgència, a fi que sota direcció tècnica s'anul·lin o 

redueixin les afeccions o limitacions a què fa referència el paràgraf anterior. 

 

 

III.IV.- NORMES REGULADORES ESTÈTIQUES 

III.IV.I.- Normes de caràcter General: 

L'edificació s'ajustarà a l'estil tradicional de la Vall de Broto. En cap cas no es podran 

utilitzar elements o formes constructives pròpies d'una altra zona. 

Els materials per emprar bàsicament seran: 

 A façanes: 

o Pedra natural de la zona en maçoneria ordinària o de filades irregulars, 

amb expressa prohibició de la seva col·locació tipus aplacats amb 

presentació de la cara exterior llisa, 

o Fàbriques de maó o bloc de formigó, revocat i pintat de colors clars, des 

del blanc os fins a l'ocre clar. 

o Revestits de fusta. 

o Es prohibeixen els marbres, plaquetes de rajola de pasta vítria, aplacats 

d'acer, alumini, etc. i acabats de maó cara vista, fins i tot en baixos 

comercials. 
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o Els arrebossats, especialment en tons ocres, el formigó vist en elements 

estructurals o en sòcol corregut d'una altura no superior a 50 centímetres 

de la rasant la fusta o similars, arrebossats pintats. En situacions 

especialment justificades, s'admetran la xapa d'acer lacada en colors 

foscos o l'acer tipus “corten”. 

o Es prohibeixen les façanes ventilades de laminats estètics. 

 A cobertes: 

o Lloses de pedra 

o Pissarra 

o Teula ceràmica plana 

o Es prohibeixen les cobertes d'acabats metàl·lics, de formigó o similars, 

així com les cobertes planes. 

o Tots els elements que sobresurtin de les cobertes es tractaran amb els 

mateixos materials que els de façana i no es permetrà la instal·lació de 

dipòsits d'aigua ni anuncis publicitaris. 

L'alçada màxima de la coberta s'estableix en 3.6 m, mesurats des de la cara superior de 

l'últim forjat horitzontal fins al carener amb un pendent màxim del 60%, segons 

l'esquema següent: 

 

Les cobertes seran a 2 aigües prohibint-se les llucanes, golfes o golfes cint carener 

coincident amb el carener principal. 
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Les llucanes tindran una amplada exterior màxima de 1.50 m, i un pendent del 60% com 

a màxim. La distància mínima entre elles serà de 1,00 m. 

Es prohibeixen balcons, terrasses, baranes o porxos als faldons de coberta. 

Llevat de situacions especialment justificades i amb un informe favorable previ es 

prohibeixen les galeries envidrades o volades 

 Buits i voladissos 

o Els buits seran de proporció vertical, quedant especialment prohibit les 

tribunes tancades i els balcons volats sobre espai públic, amb ampit 

massís del tipus anomenat “de banyera”. 

o Els ràfecs per la seva part inferior podran ser horitzontals o seguint el 

pendent de la coberta, col·locant-se mènsules de fusta o tornapuntes, 

segons serà el cas. 

 Parets mitgeres 

o Les parets mitgeres que quedin al descobert, es tractaran d'igual forma i 

amb els mateixos materials com si fossin façana, quedant expressament 

prohibits els acabats de: ciment, brunyit, asfalt i altres 

impermeabilitzants bituminosos, fibrociment i plaquetes ceràmiques. 

Es compleixen tots els casos. 

III.IV.II.- Normes específiques en sòl urbà 

Art 2.5.- Condicions d'edificació 

Volum construït: 

El volum estarà definit per tots els cossos tancats de l’edifici o edificis situats per sobre 

de la rasant del terreny. 

L'edificabilitat s'aplicarà en tot cas sobre el solar net, sense repercutir sobre superfícies 

vials o espais lliures de caràcter públic, vindrà definida m2/m2 de terra. 

Per tal d'evitar l'aparició de volums massius i continus s'estableix el fraccionament dels 

edificis en trams de manera que compleixin les condicions exigibles a habitatges situats 

a planta baixa a una alçada mínima d'1,00 m, sobre la vorera a cada un dels buits i les 

exigències del compliment de les normatives relatives a la supressió de barreres 

arquitectòniques a l'accés als portals i/o aigües dels edificis. També es fraccionarà 
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l’edifici per evitar increments de 1,00 m, sobre l’alçada màxima permesa per a cada 

vial. En aquests casos suposats es procedirà a la ruptura de la façana dels edificis en 

trams de 20 m, per a la seva adaptació al pendent dels vials excepte que un pendent 

pronunciat del carrer obligui a la reducció d’aquests trams. 

Altura máxima edificable: 

La altura máxima edificable se define como la distancia entre la rasante oficial ubicada 

conforme se indica a continuación y la cara superior del último forjado horizontal o su 

alero, entendiendo por este la prolongación en vuelo de este. 

Amb caràcter general, els portals s'ajustaran a rasant del vial i el centre de cadascun 

servirà per a la referència de l'alçada màxima. Això no obstant, això, als carrers amb 

pendent inferior al 3%, l'alçada màxima edificable també s'haurà de mesurar en el punt 

mitjà de la línia de façana, des de rasant de la vorera, havent d'adoptar-se la ubicació 

que signifiqui menor altura real del volum edificat. 

Als carrers amb pendent més gran del 3%, les construccions es realitzaran, a més, 

adaptant-se al terreny mitjançant escalonaments no superiors a l'alçada d'una planta. 

L'alçada mesurada al pla de contacte de les zones escalonades i fins al punt 

d'escalonament serà igual a l'alçada màxima permesa. 

En els casos de solars recaient a 2 carrers paral·lels amb diferent rasant, l'alçada màxima 

complirà en ambdós vials resolent-se a la coberta la diferència de cotes de tal manera 

que el pla de carener no podrà sobrepassar en cap dels seus punts l'alçada de 5 m , 

mesurada sobre la línia fictícia de cornisa en aquest punt. Si la diferència de cota 

resultant entre els ràfecs fos superior a 3,00 m es formularà un Estadi de Detall que 

contempli el volum resultant. 

L'alçada de l'edificació no sobrepassarà més de dos metres l'alçada mitjana de les 

edificacions circumdants la rasant de la qual se situa a la mateixa i similar cota, 

mesurada en la forma definida a l'article 6.3.6. De les Normes Subsidiàries Provincials 

de Huesca. 

Aquests canvis de cota dels forjats de planta baixa puguin suposar variacions de les 

alçades dels soterranis de tal manera que la menor, per al seu ús com a garatge, es fixa 

en 2,40 m independent del que exigeix la normativa sectorial del ús. 
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En casos especials, es plantejarà la formulació d'un estudi de detall que reflecteix 

l'ordenació dels volums. 

Als solars de cantonada i carrers de diferent amplada, s'aplicarà a la de menor amplada 

l'alçada corresponent al carrer de major amplada, en una longitud màxima de 12 mts. En 

cas que hi hagi un xamfrà o corba aquesta longitud es mesurarà des del punt de trobada 

de les alineacions. 

En places, l'alçada de les edificacions serà la corresponent al carrer de més ample que 

concorri directament. En aquest sentit, s'entendrà per plaça, tot espai públic on 

concorrin dos o més carrers, i en què es produeixi un eixamplament brusc dels carrers. 

Als carrers d'amplada irregular, es prendrà per a casa maça l'amplada mitjana de la calç 

al front de poma, obtenint, dividint la superfície del carrer corresponent a aquest front 

per la longitud d'aquest. 

Càlcul de la densitat. 

Excepte quan la densitat vingui determinada en el plantejament, el nombre màxim 

d’habitatges construïbles per parcel·la serà la resultant de dividir per cent el sostre 

màxim edificable, excloent per al càlcul del mateix, a aquests efectes, la superfície de la 

sota coberta que resulti aprofitable . 

En tot cas, la densitat resultant tindrà sempre com a límit el del nombre de places de 

garatge que es puguin ubicar a l’interior de la parcel·la, si el nombre de places 

d’aparcament és menor que el d’habitatges calculant conforme al paràgraf anterior. 

Aprofitament sota coberta. 

L'aprofitament sota coberta consisteix en el volum tancat sota els faldons de coberta des 

de l'extrem dels ràfecs, definits com les prolongacions en vol d'últim forjat horitzontal o 

sostre de l'última planta alçada. 

Des de l'extrem de l'aler teòric es traçaran els faldons de coberta amb un pendent màxim 

del 60%. La superfície que resta sota aquests faldons serà susceptible d'utilització 

residencial sempre que no constitueixi una planta independent, és a dir, suplementària 

sinó que està vinculada als habitatges inferiors sense accés des de les zones comunes de 

l'edifici o escales i/o ascensor. 
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En qualsevol cas, no s'admetrà l'existència de plantes sota coberta, amb una superfície 

construïda idèntica que les inferiors. Als espais sota coberta no es permet l'execució de 

llucanes o golfes de dimensions superiors a 1.50 m d'amplada exterior ni que 

possibilitin la formació de terrasses o miradors als àtics. En tot cas, la superfície total de 

les mateixes no podrà ser superior a un 15% respecte a la projecció horitzontal del 

vessant en què se situïn. 
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IV.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

Aquest apartat justifica el compliment de les següents normatives: 

Codi Tècnic de l’edificació CTE;  DB-HS, DB-SI, DB-SUA DB-HE, DB-HR. 

V.I.- Compliment del CTE 

V.I.II.- Requisits bàsics relatius a la seguretat 

Es tindrà en compte alhora de dissenyar els detalls constructius de l’edifici  la seva 

seguretat estructural, de tal manera que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix , 

danys que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els 

murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la 

resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 

Es compliran les exigències de seguretat que defineixen els documents bàsics: 

- DB-SE Seguretat estructural. 

- DB-SE AE Accions a l’edificació. 

- DB-SE F Fabrica. 

- NCSE Norma de construcció sismo- resistent: part general i edificació 

- EHE Instrucció de formigó estructural. 

EFHE Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó 

estructural realitzats amb elements prefabricats. 

A continuació s’adjunta dades justificatives que defineix els paràmetres de compliment 

de les exigències, complementant la documentació del projecte (memòria, plànols 

d’estructura, annexes,...) que defineix les solucions adoptades en criteris estructurals 

complint amb aquestes disposicions. 
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JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES DE SALUBRITAT DB-HS. 

HS1 Protecció contra la humitat. 

L’àmbit d’aplicació es correspon a obra nova i rehabilitació que afectin tancaments en 

contacte amb el terreny i amb l’exterior. En el projecte que ens ocupa s’intervé en els 

tancaments existents. És d’aplicació el DB-HS 1. 

MURS 

El Grau de impermeabilitat mínim exigit als murs, estarà dividit en tres zones, ja que hi 

ha una façana enterrada, la façana principal està elevada del nivell freàtic, però la resta 

dels murs estan al mateix nivell. 

 Façana enterrada: ALTA i 10-5<K8<10-2 cm/s  

o Grau de impermeabilitat 5 

 Façana Principal, Mitgera i Façana secundària: BAIXA i 10-5<K8<10-2 cm/s  

o Grau de impermeabilitat 1 

Les condicions de les solucions constructives, en funció del tipus de mur, que en aquets 

cas són murs de gravetat, seran: 

En el primer cas de grau d’impermeabilitat 5 tenim: 

 I1 + I3 + D1 + D2 + D3 (Impermeabilitat EXTERIOR) 

 D4 + V1 (Parcialment Estanc) 

En el segon cas de grau d’impermeabilitat 1 tenim: 

 I2 + D1 + D5  (Impermeabilitat interior) 

 I2 + I3 + D1 + D5 (Impermeabilitat exterior) 

 V1 (Parcialment Estanc) 

 

o (I1) La impermeabilització s'ha de fer mitjançant la col·locació al mur 

d'una làmina impermeabilitzant, o l'aplicació directa in situ de productes 

líquids, com ara polímers acrílics, cautxú acrílic, resines sintètiques o 

polièster. Als murs pantalla construïts amb excavació la 

impermeabilització s'aconsegueix mitjançant la utilització de llots 

bentonítics.  Si s'impermeabilitza interiorment amb làmina, aquesta ha de 
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ser adherida. Si s'impermeabilitza exteriorment amb làmina, quan 

aquesta sigui adherida s'ha de col·locar una capa ant punxonament a la 

cara exterior i quan sigui no adherida s'ha de col·locar una capa anti 

punxonament en cadascuna de les cares. En tots dos casos, si es disposa 

una làmina drenant es pot suprimir la capa anti punxonament exterior. Si 

s'impermeabilitza mitjançant aplicacions líquides cal col·locar una capa 

protectora a la cara exterior llevat que es col·loqui una làmina drenant en 

contacte directe amb la impermeabilització. La capa protectora pot estar 

constituïda per un geotèxtil o por morter reforçat amb una armadura. 

o (I2) La impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació d’una 

pintura impermeabilitzant o segon el I1. 

o (I3) Quan el mur sigui de fàbrica s'ha de recobrir per la cara interior amb 

un revestiment hidròfug, tal com una capa de morter hidròfug sense 

revestir, una fulla de cartró-guix sense guix higroscòpic o altre material 

no higroscòpic. 

o (D1) S'ha de disposar una capa drenant i una capa filtrant entre el mur i 

el terreny o, quan hi ha una capa d'impermeabilització, entre aquesta i el 

terreny. La capa drenant pot estar constituïda per una làmina drenant, 

grava, una fàbrica de blocs d'argila porosos o altre material que produeixi 

el mateix efecte. Quan la capa drenant sigui una làmina, la rematada 

superior de la làmina s'ha de protegir de l'entrada d'aigua procedent de 

les precipitacions i de les escorrenties. 

o (D2) S'ha de disposar a la proximitat del mur un pou drenant cada 50 m 

com a màxim. El pou ha de tenir un diàmetre interior igual o més gran 

que 0,7 m i ha de disposar d'una capa filtrant que impedeixi 

l'arrossegament de fins i de dues bombes de buidatge per evacuar el 

aigua a la xarxa de sanejament a qualsevol sistema de recollida per a la 

reutilització posterior. 

o (D3) S'ha de col·locar a l'arrencada del mur un tub drenant connectat a la 

xarxa de sanejament a qualsevol sistema de recollida per a la seva 

reutilització posterior i, quan aquesta connexió estigui situada per sobre 

de la xarxa de drenatge, almenys una càmera de bombament amb dues 

bombes de buidatge. 
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o (D4) S'han de construir canaletes de recollida d'aigua a la cambra del 

mur connectades a la xarxa de sanejament a qualsevol sistema de 

recollida per a la seva reutilització posterior i, quan aquesta connexió 

estigui situada per sobre de les canaletes, almenys una càmera de 

bombament amb dues bombes de buidatge. 

o (D5) S'ha de disposar una xarxa d'evacuació de l'aigua de pluja a les 

parts de la coberta i del terreny que puguin afectar el mur i s'ha de 

connectar a la xarxa de sanejament a qualsevol sistema de recollida per a 

la reutilització posterior. 

o V1 S'han de disposar obertures de ventilació a l'arrencada i la coronació 

de la fulla interior i ventilar-se el local on s'obren aquestes obertures amb 

un cabal d'almenys 0,7 l/s per cada m2 de superfície útil del mateix. Les 

obertures de ventilació han d'estar repartides al 50% entre la part inferior 

i la coronació de la fulla interior al costat del sostre, distribuïdes 

regularment i disposades al tres-bolillo. La relació entre l'àrea efectiva 

total de les obertures, Ss, cm2, i la superfície del full interior, Ah, en m2, 

ha de complir la condició següent: 

30 >
𝑆𝑆
𝐴𝐻

> 10 

La distància entre obertures de ventilació contigües no ha de ser més 

gran que 5 m. 

En el nostre cas ho repartirem en tres tipus de murs diferents, ja que tenim diferents 

condicions enfront a la humitat. 

En el primer cas tindrem el mur enterrat fins a P1, i haurem d’aplicar un grau 

d’impermeabilitat tipus 5, per tant s’haurà de aplicar la següent solució la qual la 

impermeabilització es fa exteriorment: I1 + I3 + D1 + D2 + D3. 

La solució que s’aplicarà serà la següent: (interior-exterior): 

 Pedra Existent >55 cm 

 Arrebossat de Morter de calç (per a igualar la superfície de pedra) 

 Imprimació bituminosa 

 Banda de reforç (en la part inferior) 

 Làmina impermeabilitzant bituminosa 
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 Capa drenant i filtrant 

 Canonada de drenatge 

 Rebliment de terres Filtrants 

 Capa separadora Geotèxtil 

 Rebliment de terres 

Per al segon cas que serà la mitgera i la façana secundària, la qual està al mateix nivell 

respecte al terra i elevat respecte al nivell del carrer, tindrem un grau d’impermeabilitat 

de tipus 1, que s’aplicarà exteriorment, amb la següent solució: I2 + I3 + D1 + D5. 

La solució que s’aplicarà serà la següent (exterior-Interior): 

 Acabat 

 Capa base (Morter acabat 15 mm) 

 Malla 

 Capa Base (Morter 15 mm) 

 Panell aïllant amb fixacions tipo Rosette (140 mm llana de Roca) 

 Adhesiu (15 mm) 

 Pedra Existent (550 mm) 

Per el tercer cas que es tracta de la façana principal, la qual està elevada respecte al 

nivell del terra, i que tindrem que aplicar un grau d’impermeabilitat de tipus 1, i que la 

solució adaptada serà la següent on en aquest cas es realitzarà per l’interior: I2 + D1 + 

D5. 

La solució que s’aplicarà serà la següent (interior – exterior): 

 Pintura (Recintar i pintar) 

o Bany serà hidròfug 

 Placa Pladur (12,5 mm) 

 Aïllament de Llana de Roca (60 mm) 

o Perfil metàl·lic (70 mm) 

 Pedra existent  (550 mm) 

TERRES 
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El grau de impermeabilitat exigit a terres que estan amb contacte amb el terreny enfront 

a la penetració del aigua, es dividirà en dos zones, el terra que de la cuina i la resta, ja 

que aquest es pot considerar enterrat. 

 Zona 1 (cuina) : Alta, Ks < 10-5 cm/s 

o Grau de impermeabilitat 4 

 Zona 2 : Baixa, Ks < 10-5 cm/s 

o Grau de impermeabilitat 1 

Les condicions de les solucions constructives, en funció del tipus de mur, tipus de terra, 

i del tipus de intervenció del terreny i del grau de impermeabilitat, es proposen aquestes 

solucions, per a paviment elevat  

En el primer cas de grau d’impermeabilitat 4 tenim: 

 I2 + S1 + S3 +V1 (Sub-Base)  

 I2 + S1 + S3+ V1 + D4 (Injeccions) 

En el segon cas de grau d’impermeabilitat 1 tenim: 

 Per a sub-base i injeccions no s’exigeix cap condició pel seu grau de 

impermeabilitat 

 

o (I2) S'ha d'impermeabilitzar, mitjançant la disposició sobre la capa de 

formigó de neteja d'una làmina, la base de la sabata en el cas de mur 

flexor resistent i la base del mur en cas de mur per gravetat. Si la làmina 

és adherida ha de disposar-se una capa anti punxonament per sobre. Si la 

làmina és no adherida aquesta ha de protegir-se per ambdues cares amb 

sengles capes anti punxonament. S'han de segellar les trobades de la 

làmina d'impermeabilització del terra amb la de la base del mur o sabata. 

o (S1) S'han de segellar les trobades de les làmines d'impermeabilització 

del mur amb les del sòl i amb les disposades a la base inferior de les 

fonamentacions que estiguin en contacte amb el mur. 

o (S3) S'han de segellar les trobades entre el terra i el mur amb banda de 

PVC o amb perfils de cautxú expansiu o de bentonita de sodi, segons el 

que estableix l'apartat 2.2.3.1. 
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o (V1) L'espai existent entre el terra elevat i el terreny s'ha de ventilar cap 

a l'exterior mitjançant obertures de ventilació repartides al 50% entre 

dues parets enfrontades, disposades regularment i al portell. La relació 

entre l'àrea efectiva total de les obertures, Ss, en cm2, i la superfície del 

sòl elevat, As, en m2 ha de complir la condició: 

30 >
𝑆𝑆
𝐴𝑠

> 10 

La distància entre obertures de ventilació contigües no ha de ser més gran 

que 5 m. 

 

o (D4) S'ha de disposar un pou drenant per cada 800 m2 al terreny situat 

sota el terra. El diàmetre interior del pou ha de ser com a mínim igual a 

70 cm. El pou ha de tenir una envolupant filtrant capaç d'impedir 

l'arrossegament de fins del terreny. S'han de disposar dues bombes de 

buidatge, una connexió per a l'evacuació a la xarxa de sanejament a 

qualsevol sistema de recollida per a la reutilització posterior i un 

dispositiu automàtic perquè el buidatge sigui permanent. 

En la impermeabilitat del terra, es repartirà en dos casos, la zona de la cuina que està 

situada en la volta de pedra de la façana enterrada, i la resta de zona del menjador, 

lavabo. 

En el primer cas tenim que aplicar el grau d’impermeabilitat de tipus 4, on es realitzarà 

per Sub-base, mitjançant la següent solució: C2 + C3 + I2 + D1 + D2 + P2  + S1 + S2 

+S3. 

En el segon cas es requereix un grau d’impermeabilitat de tipus 1, el qual no s’exigeix 

cap condició pel seu grau d’impermeabilitat. 

Ja que el terreny té continuïtat i per evitar així tenir una millor impermeabilitat de tota 

l’habitatge, es realitzarà el primer cas en tota la superfície. 
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Aquesta impermeabilització serà la següent (inferior a superior) 

 Terreny compacte 

 Formigó de neteja H-100 (10cm) 

 Imprimació bituminosa Hidrofugant 

 Làmina Impermeabilitzant (Polietilè) 

 Banda de Reforç (cantonada) 

 Geotèxtil 

 Capa drenant de Grava (10 cm) 

 Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 

 Geotèxtil 

 Solera formigó armat (malla 20x20 de 5) 

o Panell de poliestirè expandit 

o Banda expansiva de PVC 

 Rajola Ceràmica 

 

 

FAÇANES. 

Es un Terreny tipo III, que es un terreny rural amb alguns obstacles com arbres o 

construccions petites. 

La zona Situada es, una zona eòlica tipus C. 

L’altura de l’edifici es inferior a 15 m  

Tenim un Grau d’impermeabilitat 3, amb aquest tenim aquestes solucions: 

 Amb revestiment exterior 

o R1 + B1 + C1 

o R1 + C2 

 Sense revestiment exterior 

o B2 + C2 + J1 + N1 

o B1  + C2 +H1 + J1 + N1 

o B1 + C2 + J2 + N2 

o B1 + C1 + H2 + J2 + N2 
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 (R1) El revestiment exterior ha de tenir almenys una resistència mitjana a la 

filtració. Es considera que proporcionen aquesta resistència els següents: 

o revestiments continus de les característiques següents: 

 gruix comprès entre 10 i 15 mm, excepte els acabats amb una 

capa plàstica prima; 

 adherència al suport suficient per garantir-ne l'estabilitat; 

 permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament 

com a conseqüència d'una acumulació de vapor entre ell i el 

full principal; 

 adaptació als moviments del suport i comportament 

acceptable davant de la fissuració; 

 quan es disposa a façanes amb l'aïllant per l'exterior de la 

fulla principal, compatibilitat química amb l'aïllant i la 

disposició d'una armadura constituïda per una malla de fibra 

de vidre o de polièster. 

o revestiments discontinus rígids enganxats de les següents 

característiques: 

 de peces menors de 300 mm de costat; 

 fixació al suport suficient per garantir-ne l'estabilitat; 

 disposició a la cara exterior de la fulla principal d'un 

arrebossat de morter; 

 adaptació als moviments del suport. 

 (B1) S'ha de disposar com a mínim una barrera de resistència mitjana a la 

filtració. Es consideren com a tal els elements següents: 

o càmera d'aire sense ventilar; 

o aïllant no hidròfil col·locat a la cara interior de la fulla principal 

 (B2) S'ha de disposar com a mínim una barrera de resistència alta a la 

filtració. Es consideren com a tal els elements següents: 

o càmera d'aire sense ventilar i aïllant no hidròfil disposats per l'interior de 

la fulla principal, estant la càmera pel costat exterior de l'aïllant; 

o aïllant no hidròfil disposat per l'exterior del full principal. 
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 (C1) Cal utilitzar almenys un full principal de gruix mitjà. Es considera com 

a tal una fàbrica agafada amb morter de: 

o ½ peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no hi hagi 

revestiment exterior o quan hi hagi un revestiment exterior discontinu o 

un aïllant exterior fixats mecànicament; 

o 12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 

 (C2) Cal utilitzar un full principal de gruix alt. Es considera com a tal una 

fàbrica agafada amb morter de: 

o 1 peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no hi hagi 

revestiment exterior o quan hi hagi un revestiment exterior discontinu o 

un aïllant exterior fixats mecànicament; 

o 24 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 

 (J1) Les juntes han de ser almenys de resistència mitjana a la filtració. Es 

consideren com les juntes de morter sense interrupció excepte, en el cas de 

les juntes dels blocs de formigó, que s'interrompen a la part intermèdia de la 

fulla; 

 (J2) Les juntes han de ser de resistència alta a la filtració. Es consideren com 

a tals les juntes de morter amb addició d'un producte hidròfug, de les 

característiques següents: 

o sense interrupció excepte, en el cas de les juntes dels blocs de formigó, 

que s'interrompen a la part intermèdia del full; 

o juntes horitzontals llarguejades o de bec de flauta; 

o quan el sistema constructiu ho permeti, amb un rejuntat d'un morter més 

ric. 

 (N1) Cal utilitzar almenys un revestiment de resistència mitjana a la filtració. 

Es considera com a tal un arrebossat de morter amb un gruix mínim de 10 

mm. 

 (N2) Cal utilitzar un revestiment de resistència alta a la filtració. Es 

considera com a tal un arrebossat de morter amb additius hidrofugants amb 

un gruix mínim de 15 mm o un material adherit, continu, sense juntes i 

impermeable a l'aigua del mateix gruix 

COBERTES:  

El Grau d’impermeabilitat exigit és únic e independent de factors climàtics. 
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Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a 

l’apartat 2.4.2 del DB HS 1  per tal d’assolir aquest grau d’impermeabilitat. 

Les cobertes hauran de disposar dels elements següents: 

 Un sistema de formació de pendents quant la coberta sigui plana o quan sigui 

inclinada i el seu suport resistent no tingui la pendent adequada al tipus de 

protecció i d’impermeabilitat que s’utilitzi. 

 Una barrera contra el vapor immediata per davall del aïllament tèrmic quan, 

segons el càlcul descrit en la secció HE1 del DB “Estalvi d’energia, es preveu 

que es produeixin condensacions en aquest element. 

 Una capa separadora davall del aïllament tèrmic, quan es pugui evitar el contacte 

entre materials químicament incompatibles 

 Un aïllament tèrmic, segons es determini en la secció HE1 de “Estalvi 

d’Energia”. 

 Una capa separadora davall de la capa de impermeabilització, quan s’hagi 

d’evitar el contacte entre materials químicament incompatibles o la adherència 

entre la impermeabilització i el element que serveix de suport en sistemes no 

adherits. 

 Una capa de impermeabilització quan la coberta sigui plana o quan sigui 

inclinada i el sistema de formació de pendents no tingui la pendent exigida en la 

taula 2.10. o el solapament de les peces de la protecció sigui insuficient. 

 Una capa separadora entre la capa de protecció i la capa de impermeabilització, 

quan  

o S’hagi d’evitar la adherència entre ambdues capes 

o La impermeabilització tingui una resistència petita al punxonament 

estètic. 

o S’utilitzi com a capa de protecció solapat flotant col·locat sobre suports, 

grava, una capa de rodadora de formigó, una capa de rodadora 

d'aglomerat asfàltic disposada sobre una capa de morter o terra vegetal; 

en aquest darrer cas, a més, s'ha de disposar immediatament per sobre de 

la capa separadora, una capa drenant i sobre aquesta una capa filtrant; en 

el cas d'utilitzar-se grava la capa separadora ha de ser anti punxonant; 

 Una capa separadora entre la capa de protecció i el aïllament tèrmic, quan: 
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o S’utilitzi terra vegetal com a capa de protecció, a més s’ha de disposar 

immediatament per sobre de la capa separadora, una capa drenant i sobre 

una capa filtrant. 

o La coberta sigui transitable per vianants, en aquest cas ha de ser anti 

punxonant. 

o S’utilitzi grava com capa de protecció, en aquest cas la capa separadora 

ha de ser filtrant, amb la finalitat de no deixar pas als àrids fins i anti 

punxonament. 

 Una capa de protecció, quan la coberta sigui plana, menys quan la capa de 

impermeabilització sigui auto-protegida. 

 Teulada, quan la coberta sigui inclinada, menys quan la capa de 

impermeabilització sigui auto-protegida. 

 un sistema d'evacuació d'aigües, que pot constar de canalons, embornals i 

sobreeixidors, dimensionat segons el càlcul descrit a la secció HS 5 del DB-HS. 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les 

condicions dels apartats; 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament. 

La coberta ja compleix amb els requeriments necessaris, i no es realitzarà cap acció en 

aquesta. 

DIMENSIONAT 

TUBS DE DRENATGE: 

En aquets habitatge tindrem 1 cas, ja que necessitarem el tub de drenatge per al mur 

enterrat. En aquests dos casos tenim un grau d’impermeabilitat de 5, per tan en cada cas 

tindrem: 

 Mur amb grau d’impermeabilitat 5: 

o Pendent mínima en ‰ 

 8 

o Pendent màxima en ‰ 

 14 

o Drenatges per el perímetre del mur (Diàmetre) 

 250 mm 

o Superfície d’orificis del tub drenant per metre lineal: 
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 17 cm2/m 

S’obté de la taula següent: 

 

 

HS 2 Recollida i evacuació de Residus. 

Només s’aplica a edificis de nova construcció. 

 

 

 

 

 



 

69 | P á g i n a  
TFG- Pol Grau Nicuesa 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

 

 

HS 3 Qualitat del aire Interior 

 

 

El edifici disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar 

adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de manera habitual durant 

l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es 

garanteix l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. 

Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn 

exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la combustió de les 
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instal·lacions tèrmiques es produirà amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, 

amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la 

reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

 

HS 4 Subministrament d’aigua 

L’àmbit d’aplicació es correspon a projectes d’obra nova i rehabilitació que requereixin 

subministrament d’aigua. És d’aplicació el DB-HS 4. 

 

L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de 

consum humà. 

Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 

compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més 

de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de 

gèrmens patògens 

Es disposaran de sistemes d’antiretorn per tal d’evitar la inversió del sentit de fluix de 

l’aigua. 

S’establiran discontinuïtats entre: 

 Les instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions d’aigua amb 

diferent origen que no digui la xarxa pública 

 Les instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 

 Les instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells 

i equips de la instal·lació 

Es tindrà en compte que en qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els 

sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Caudals Instantanis mínim requerits per els diversos aparells (dm3/s) : 
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Aparell Caudal instantani mínim 

Aigua Freda 

Caudal instantani mínim 

ACS 

Lavabo 0.10 0.065 

Dutxa 0.20 0.10 

Inodor amb cisterna 0.10 - 

Fregador domèstic 0.20 0.10 

Rentaplats domèstic 0.15 0.10 

Rentadora domèstica 0.20 0.15 

Total 0.95 0.515 

 

Pressió: 

 Pressió Mínima: 

o Aixetes en general  P > 100 KPa 

o Escalfadors i fluxors  P > 150 kPa 

 Pressió màxima 

o Qualsevol punt de consum -> P < 500 kPa 

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les canonades estaran a 

la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” registrable, o bé disposaran d’arquetes o 

registres 

La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del punt de producció, 

fins al punt de consum més allunyat la longitud de la canonada sigui > 15 m. 

La intervenció no suposa una variació substancial en el subministrament d’aigua de 

sanejament de l’habitatge existent ni en les emissions a l’atmosfera, només s’augmenta. 

 

HS 5 Evacuacions d’aigües 

La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar 

per a l’evacuació d’altre tipus de residus. 

S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de 

tancaments hidràulics. 
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Es disposarà d’un sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que 

facilitin l’evacuació dels residus i  seran auto- netejables. S’evitarà la retenció d’aigües 

en el seu interior. 

Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que diguin accessibles per al seu 

manteniment i reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades 

en forats o “patinets” registrable, o bé disposaran d’arquetes o registres. 

Unitats corresponents als diversos aparells sanitaris 

 

Aparell Unitats de desguàs (UD) Diàmetre mínim sifó i 

derivació individual (mm) 

Lavabo 1 32 

Dutxa 2 40 

Inodor amb cisterna 4 100 

Fregador domèstic 3 40 

Rentaplats domèstic 3 40 

Rentadora domèstica 3 40 

Embornal domèstic 1 40 

Bany (6) 100 

 

Ramals Col·lectors entre aparells sanitaris: 

El diàmetre que s’utilitzarà, per a una pendent del 2%, correspondrà a la taula següent: 

Màxim Número de UD Diàmetre (mm) 

1 32 

2 40 

6 50 

11 63 

21 75 

60 90 
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151 110 

234 125 

582 160 

1.150 200 

 

Col·lectors horitzontals de aigües residuals: 

Els ramals dels col·lectors seran amb una pendent del 2 % amb un diàmetre mínim del 

75. 

Però el diàmetre que s’utilitzarà, per a una pendent del 2%, correspondrà a la taula 

següent: 

Màxim Número de UD Diàmetre (mm) 

20 50 

24 63 

38 75 

130 90 

321 110 

480 125 

1056 160 

1.920 200 

3500 250 

6920 315 

10.000 350 
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A continuació tenim un esquema de la coberta per zones: 

 Zona 1: 22,59 m2 

 Zona 2: 25,92 m2 

 Zona 3: 24,83 m2 

 Zona 4: 12,04 m2 

Els canalons tindran un diàmetre segons la següent taula: 

 

S’aplicarà una pendent del canaló 2%, i per tant es tindrà un diàmetre nominal del 

canaló segons la zona serà de: 

 Zona 1 

o 100 mm 

 Zona 2 

o 100 mm 

 Zona 3 

o 100 mm 

 Zona 4 

o 100 mm 



 

75 | P á g i n a  
TFG- Pol Grau Nicuesa 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

Les Baixants tindran un diàmetre segons la taula següent: 

 

Totes les baixants tindran el mateix diàmetre que serà de 63 mm per si de cas. 

La intervenció no suposa una variació substancial en l’evacuació d’aigua de sanejament 

de l’habitatge existent ni en les emissions a l’atmosfera, només s’augmenta. 

 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó  

No es d’aplicació en aquest habitatge. 
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DB SI.- SEGURETAT EN CAS D’INCIENDI 
 

De la mateixa manera, es considerarà la seguretat en cas d’incendi, de tal forma que els 

ocupants puguin desallotjar l’edifici en condicions segures, es pugui limitar l’extensió 

de l’incendi dintre del propi edifici i dels confrontants i es permeti l’actuació dels equips 

d’extinció i rescat. 

Tots els elements estructurals són resistents al foc durant  un temps superior al sector 

d’incendi de major resistència. No es col·locarà  cap tipus de material que per la seva 

baixa resistència al foc, combustibilitat o toxicitat pugui perjudicar la seguretat de 

l’edifici o la dels seus ocupants. 

També s’ha tingut en compte la seguretat d’utilització, de tal forma que l’ús normal de 

l’edifici no suposi risc d’accident per a les persones. La configuració dels espais , els 

elements fixos i mòbils que s’instal·lin en l’edifici, es projectaran de tal manera que 

puguin ser usats per els fins previstos dintre de les limitacions d’ús de l’edifici que es 

descriuen més endavant sense que suposi risc d’accidents per als usuaris del mateix. 

L’edifici és de fàcil accés per als bombers. L’espai exterior immediatament pròxim a 

l’edifici compleix les condicions suficients per a la intervenció dels serveis d’extinció 

d’incendis. 

 

SI 1 Propagació interior. 

Condicions de compartimentació en sectors d’incendi. 

 La superfície construïda de tots els sector d’incendi  no ha d’excedir de 2.500 

m2. 

 Els elements que separen habitatges entre sí han de ser al menys EI 60. 

Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d’incendi. 

 Per a habitatges serà: 

o h < 15 m  EI 60 

o 15 < h < 28  EI 90 

o h < 28  EI 120 

Locals y zones de risc especial. 
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 No ens inclou  

Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i del mobiliari. 

 No ens inclou  

Es compleixen tots els requeriments requerits en els apartats 

-SI 1 Propagació Exterior. 

 

Mitjaneres i façanes. 

Els elements verticals separadors de altres edificis hauran de ser al menys EI 120. 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal del incendi a través 

de la façana entre dos sectors d’incendi , entre una zona de risc, especial alt i altres 

zones o fins una escala protegida des de una altra zona, els punts de les façanes que no 

siguin al menys EI 60 hauran d’estar separats per la distancia d en projecció horitzontal 

que s’indica a continuació, com a mínim, en funció del angle α format per els plànols 

exteriors de les façanes. 

Quan es tracti d’edificis diferents i confrontants, els punts de la façana del edifici 

considerat que no sigui almenys EI 60 compliran el 50% de la distancia d fins la 

bisectriu del angle format per ambdues façanes. 

En el nostre edifici tenim dos casos: 

 Façanes enfrontades 

o α = 0 

o D (m) = 3 

 

 

 Façanes a 180º 

o α = 180 

o D (m) = 0.50 
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En el primer cas es compleix ja que el carrer es més ample que 3 metres, per tant es 

compleix. 

En el segon cas com es pot veure a simple vista que les obertures del edifici estan a més 

de 0,50 m. 

Per tant complim els dos requeriments. 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació vertical del incendi per façana entre dos 

sectors de incendi, entre una zona de risc especial alt y altres zones més altes del edifici, 

o bé fins una escala protegida o fins un passadís protegit des de altres zones, aquesta 

façana haurà de ser almenys  EI 60 en una franja de 1 m de altura, com a mínim, 

mesurada sobre el plànol de la façana. 

En cas de existir elements, sortints aptes per a impedir el pas de les flames, la altura de 

aquesta franja es podrà reduir en la dimensió del sortint. 

 

La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de façana que ocupin més del 10% 

de la seva superfície, serà, en funció de la altura total de la façana.: 

 D-s3, d0 en façanes de altura fins als 10m. 

 C-s3, d0 en façanes de altura fins als 18m. 

 B-s3, d0 en façanes de altura superior a 28 m. 

Aquesta classificació s’ha de considerar la condició d’us final del sistema constructiu 

incloent aquells materials que constitueixin les capes contingudes en el interior de la 

solució de la façana i que no estiguin protegides per una capa que sigui de EI 30 com a 

mínim. 

Es compleixen els requisits necessaris 
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Cobertes 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior del incendi per la coberta, ja 

sigui entre dos edificis enfrontats, ja sigui en un mateix edifici, aquesta tindrà una 

resistència al foc REI 60, com a mínim, en una franja de 0.50 m d’amplada mesurada 

des del edifici enfrontat, així com en una franja de 1,00 m de amplada situada sobre el 

trobament amb la coberta de tot element compartimentador d’un sector de incendi o 

d’un local de risc especialment alt. Com a alternativa a la condició anterior pot optar-se 

per prolongar la mitgera o el element compartimentador 0,60 m per damunt del acabat 

de la coberta. 

En el trobament entre la coberta i una façana que pertanyin a sectors de incendi o als edificis 

diferents, la altura h sobre la coberta a la que haurà de estar qualsevol zona de la façana la qual 

la resistència al foc tampoc assoleixi aquest valor. 

  

Els materials que ocupin amb més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones de 

coberta situades a menys de 5 m de distancia de la projecció vertical de qualsevol sona de 

façana, del mateix o de altres edificis, que la seva resistència al foc no sigui almenys de EI 60, 

inclòs la cara superior dels voladissos i que el seu sortint excedeixi 1 m, així com els lucernaris, 

claraboies i qualsevol altre element de il·luminació o ventilació, han de pertànyer a la classe de 

reacció al foc  Broof (t1). 

Es compleix. 
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SI 3 Evacuació d’Ocupants. 

Càlcul de l’ocupació: 

Us previst Zona, Tipus 

d’Activitat 

Ocupació (m2/persona) M2 

Qualsevol Lavabos de planta 3 3,27 

Residencial- 

Habitatge 

Plantes Baixa 20 38.35 

Residencial- 

Habitatge 

Planta Primera 20 38,39 

TOTAL PERSONES X M2 6 persones 

 

Número de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació. 

 Plantes o recintes que disposin de una única sortida de planta o sortida del 

recinte respectivament. 

o La ocupació no excedeixi les 100 persones, excepte en els casos que 

s’indiquin a continuació: 

 500 persones  en el conjunt del edifici, en el cas de sortida d’un 

edifici d’habitatges 

 50 persones en zones des de les que la evacuació fins una sortida 

de planta tingui de salvar una altura major de 2 m en sentit 

ascendent 

o La longitud dels recorreguts d’evacuació fins una sortida de planta no 

excedeixi de 25 m, excepte en els casos que s’indiquin a continuació: 

 50 m si es tracta d’una planta, inclòs Aparcament, que tingui una 

sortida directa al espai exterior segur i que l’ocupació no 

excedeixi les 25 persones, o bé un espai al aire lliure en el que el 

risc de incendi sigui irrellevant, com per exemple, una coberta 

d’edifici, una terrassa, etc. 

o La altura d’evacuació descendent de la planta considerada no excedeixi 

els 28 m, excepte en us Residencial Públic, o de 10 m quant l’evacuació 

sigui ascendent. 
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Dimensionat dels mitjans d’ocupació. 

 Portes i passos 

o A > P/200 >0,80 m 

o L’amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60m, ni 

excedir de 1,23 m. 

La porta principal d’entrada a l’habitatge serà de 1 x 2,29 m. 

La porta d’entrada al bany serà de 0,815 x 1,89 m. 

La porta d’entrada a l’habitació de planta primera serà de 0,8 x 2,06 m. 

 

SI 4 Instal·lacions de Protecció contra incendis. 

 Extintors portàtils. 

o En locals i zones de risc especial 

 Eficàcia 21A – 113B 

 S’ha de col·locar h <1,70 m  

 Ubicació a l’interior 

 De risc especial mig o baix L<15 m, des de qualsevol 

punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

 Senyalització 

 UNE 23033-1 

 Fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999 

No es col·locarà cap extintor, ja que no es necessari per l’habitatge actual. 

 

SI 5 Intervenció dels Bombers. 

Condicions d’aproximació i entorn dels edificis 

 Situació 

o Al llarg de la façana accessible 

 Altura lliure mínima o de gàlib 

o 3,70 m 
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 Amplada lliure mínima 

o 3,00 m 

o 4,00 m davant de les façanes accessibles i en > 10 m  

o 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

 Pendent mínima  

o 15 % 

 Capacitat portant  

o 20 KN/ m2 

Com s’especifica en el apartat 1.2, els edificis amb una altura de evacuació descendent  

menor de 9 m només s’han de complir només els casos següents: 

 Amplada lliure mínima 

o 3,50 m 

 Capacitat portant  

o 20 KN/ m2 

 Altura mínima lliure 

o 4,5 m  

Es compleixen els casos requerits, ja que l’alçada es inferior a 9 m. 

 

Accessibilitat per façana 

Les façanes a les que es fa referencia en l’apartat 1.2 (els edificis amb una altura de 

evacuació descendent major de 9 m). 

 Accessos principals a l’edifici: 

o Comuniquen amb l’espai de maniobra L< 60 m. 

 Forats per l’accés dels bombers 

o Ubicació: 

 A cada planta pis 

 Separació < 25 m entre eixos de dos forats consecutius 

o Ampit 

 Altura < 1,20 m 

o Dimensions 

 Amplada > 0,80 m 
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 Altura > 1,20 m 

o Accessibilitat 

 No s’instal·laran en façana elements que impedeixin o dificultin 

l’accessibilitat a l’interior de l’edifici a través d’aquests forats. 

o Operativitat 

 Fàcilment operables amb utensilis de bombers tant per l’exterior 

com per l’interior. 

Com només es fa referencia en casos que siguin major de 9 m, en el nostre cas, al estar 

per davall dels 9 m, no es necessari. 

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

Elements estructurals R 30 (Habitatge unifamiliar) 

En elements estructurals secundaris, no es necessari comprovar la resistència al foc. 
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JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT 

D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT  CTE-DB-SUA. 
Per tal de donar resposta s’ha adoptat els criteris establerts en el Document Bàsic DB-

SUA en tot allò que afecta al projecte de rehabilitació parcial d’un habitatge unifamiliar. 

 

SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

 Classificació del sòls segons la seva relliscosa 

o Rd < 15 

 Classe 0 

o 15 < Rd < 35 

 Classe 1 

o 35 < Rd < 45 

 Classe 2 

o Rd > 45  

 Classe 3 

 Classe exigibles dels sòls en funció de la seva localització. 

o Zones interiors seques 

 Superficies amb pendent menor del 6% 

 Classe 1 

 Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 

 Classe 2 

o Zones interiors humides, com entrades als edificis des del espai 

exterior, terrasses, cobertes, vestuaris, banys, lavabos, cuines, etc. 

 Superficies amb pendent menor del 6% 

 Classe 2 

 Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 

 Classe 3 

o Zones exteriors (Dutxes) 

 Classe 3 

S’utilitzarà el mateix paviment en la totalitat de planta baixa, ja especificat 

anteriorment.  
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En planta primera no es modificarà el parquet de fusta, que hi ha actualment. 

 

Discontinuïtat en el paviment. 

Excepte en zones d’ús restringir o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de 

caigudes com a conseqüència de trespeus o de ensopegades , el sòl ha de complir les 

condicions següents: 

 No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints 

del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors 

de portes) no han de sobresortir del paviment més de 12 mm i el sortint que 

excedeixi de 6 mm a les cares enfrontades al sentit de circulació de les persones 

no ha de formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º. 

 Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no 

excedeixi del 25%; 

 c) En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o 

buits pels quals es pugui introduir una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 

Es compleixen tots els casos 

En zones de circulació no es podrà disposar un esglaó aïllat, ni dos de consecutius, 

excepte en els casos següents. 

 a zones d'ús restringit; 

 a les zones comunes dels edificis d’ús Residencial Habitatge; 

 als accessos i en les sortides dels edificis; 

 a l'accés a una estrada o escenari. 

En aquests casos, si la zona de circulació inclou un itinerari accessible, el o els graons 

no s'hi podran disposar. 

Es compleixen tots els casos 

 

Desnivells 

Per tal de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció als desnivells, buits i 

obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferència de 
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cota més gran que 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable 

la caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb l'ús previst. 

Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90 m quan la diferència 

de cota que protegeixin no excedeixi de 6 m d'1,10 m en la resta dels casos, excepte en 

el cas de buits d'escales d'amplada menor que 40 cm, en què la barrera tindrà una altura 

de 0,90 m, com a mínim (vegeu la figura 3.1). 

L'alçada s'ha de mesurar verticalment des del nivell de terra o, en el cas d'escales, des de 

la línia d'inclinació definida pels vèrtexs dels esglaons, fins al límit superior de la 

barrera. 

Es compleix en tots els casos. 

 

Les barreres de protecció, incloses les de les escales i rampes, estaran dissenyades de 

forma que: 

 No poden ser fàcilment escalades per als nens, per lo qual: 

o A l'alçada compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra o sobre 

la línia d'inclinació d´una escala no existiran punts de suport, inclosos 

sortints sensiblement horitzontals amb més de 5 cm de sortint. 

o A l'alçada compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del sòl no 

existiran sortints que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb 

més de 15 cm de fons. 

 No tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de 

diàmetre, exceptuant-se les obertures triangulars que formen la petjada i la 

contrapetja dels esglaons amb el límit inferior de la barana, sempre que la 
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distància entre aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala no excedeixi els 5 

cm. 

 

Es compleixen tots els casos 

 

 

 

Escales i rampes 

En trams rectes, la petjada mesurarà 28 cm com a mínim. En trams rectes o corbs la 

contrapetja mesurarà 13 cm com a mínim i 18,5 cm com a màxim, excepte a zones d'ús 

públic, així com sempre que no es disposi ascensor com a alternativa a l'escala, cas en 

què la contrapetja mesurarà 17,5 cm, com a màxim. 

L'empremta H i la contrapetja C compliran al llarg d'una mateixa escala la següent 

relació: 

 54 cm < 2C + H < 70 cm.  

 

En trams corbs, la petjada mesurarà 28 cm, com a mínim, a una distància de 50 cm de la 

vora interior i 44 cm, com a màxim, a la vora exterior (vegeu la figura 4.3). A més, es 

complirà la relació indicada al punt 1 anterior a 50 cm d'ambdós extrems. La dimensió 

de tota empremta es mesurarà, a cada esglaó, segons la direcció de la marxa. 

La mida de la petjada no inclourà la projecció vertical de la petjada de l'esglaó superior. 
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L’escala farà 18,5 de contrapetja, 28 de petjada, hi hauran un total de 15 esglaons. 

 

Passamans 

Les escales que salvin una alçada més gran que 55 cm disposaran de passamans 

almenys en un costat. Quan la seva amplada lliure excedeixi d'1,20 m, així com quan no 

es disposi ascensor com alternativa a l'escala, disposaran de passamans a banda i banda. 

El passamans estarà a una alçada compresa entre 90 i 110 cm. A escoles infantils i 

centres d'ensenyament primari es disposarà un altre passamans a una alçada compresa 

entre 65 i 75 cm.  

El passamans serà ferm i fàcil d’adherir, estarà separat del parament almenys 4 cm i el 

sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà. 

El passamà estarà a 90 cm. 

 

SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per la il·luminació inadequada. 
En les zones de circulació es disposarà una instal·lació  de enllumenat capaç de proporcionar, 

una luminància mínima de 20 lux a zones exteriors i de 100 lux a zones interiors, excepte 

aparcaments interiors on serà de 50 lux, mesurada a nivell del sòl. 

El factor d’uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim. 

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les condicions 

següents: 

 Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del terra; 

 Se'n disposarà una a cada porta de sortida i en posicions en què calgui destacar un perill 

potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran en els 

punts següents: 

o a les portes existents als recorreguts d'evacuació; 

o a les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa; 

o en qualsevol altre canvi de nivell; 

o en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos; 
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SUA 9 Accessibilitat  
 

 Espai per a gir:  

o Diàmetre de 1,50 m lliures de obstacles en el vestíbul de entrada o portal. 

 Passadissos i passos:  

o Amplada lliure de pas >1,20 m. En zones comunes d’edificis d’ús 

Residencial s’admet de 1,10 m. 

o Estrenyiments puntuals de amplada > 1,00 m de longitud < 0,50 m, i amb 

separació  0,65 m a forats de pas i canvis de direcció. 

 Portes: 

o Amplada lliure de pas >0,80 m mesurada en el marc i aportada per no 

més d’una fulla. En l’angle de màxima apertura de la porta, la amplada 

lliure de pas reduïda per el grossor de la fulla de la porta ha de ser >0,78 

m. 

o Mecanismes d’apertura i tancaments situats a una altura entre 0,80 – 1,20 

m, de funcionament a pressió o palanca i maniobres amb una sola mà, o 

son automàtics. 

o En ambdues cares de les portes existeix un espai horitzontal lliure de les 

fulles de diàmetre 1,20 m. 

o Distancia des de el mecanisme d’apertura fins el trobament amb el racó 

>0,30 m. 

o La força d’apertura  de les portes de sortida  <25 N (<65 N quan sigui 

resistents al foc). 

 Paviments: 

o No conte peces ni elements solts, com graves o arenes. Els estores i les 

moquetes estaran encastats i fixats al terra. 

o Per permetre la circulació i el arrossegament dels elements pesats, 

cadires de rodes, etc, els terres son resistents a la deformació. 

 

 

  



 

90 | P á g i n a  
TFG- Pol Grau Nicuesa 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA 

DB-HE. 
 

HE 0 Limitació del consum energètic. 

Es d’aplicació, d’acord amb l’apartat 1. b) intervencions en edificis existents del DB HE 

0, reformes en les que es renovi de forma conjunta les instal·lacions generació tèrmica i 

més del 25% de la superfície total de l’envoltant tèrmica final de l’edifici. 

 

Consum de energia primària no renovable: 

Estem situats  a la província de Huesca  a una elevació de 1.131, per tant la zona és E1 

El valor límit és de 80 (KkW·h/m2·any ) 

Consum de energia primària total: 

El valor límit és de 115 (KkW·h/m2·any ) 

 

L’edifici compleix amb les exigències que es demanen en el HE 0, aquesta es justifica 

mitjançant el CE3X, amb un informa de l’habitatge que s’ha realitzat, adjuntat com a 

document a la Memòria. 

HE 1 Condicions per el control de la demanda energètica 

Transmitància de la envolupant tèrmica (W/m2K): 

 Murs i terres en contacte amb el aire exterior 

o 0.37 

 Cobertes en contacte amb el aire exterior  

o 0.33 

 Murs, terres, cobertes en contacte amb espais no habitables o amb el terreny 

o 0.59 

 Mitjaneres o particions interiors pertinències a l’envolupant tèrmica. 

o 0.59 

 Forats 

o 1.80 
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 Portes amb superfície  semitransparent igual o inferior al 50%. 

En el cas de reformes, el valor límit serà de aplicació únicament a aquells elements de 

l’envolupant tèrmica : 

 Que se substitueixin, incorporin o modifiquin substancialment. 

 Que es vegin modificades les condicions interiors o exteriors com a resultat de la 

intervenció , quan estàs suposant un increment de les necessitats energètiques de 

l’habitatge. 

Permeabilitat al aire de l’envolupant tèrmica: 

En els forats < 9 (m3/h·m2) 

Limitació de descompensacions (W/ m2K) 

 Entre unitats del mateix ús 

o Particions horitzontals 

 1,00 

o Particions verticals 

 1,00 

 Entre unitats de diferents ús i zones comunes  

o Particions horitzontals i verticals  

 0,70 

L'absència de condensacions intersticials es justifica mitjançant l'informe del programa 

CE3X que s'adjunta com a document a la Memòria. 

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies  i permeabilitat a l'aire 

màximes de les obertures es justifiquen a la Memòria Constructiva. 

 

HE  2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

És vigent el reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE). En compliment 

d’aquest reglament segons l’establert en el punt 3 de l’Article 7º, aquest projecte queda 

exclòs de la presentació de projecte d’instal·lacions per tractar-se d’instal·lació tèrmica 

amb potència nominal inferior a 70kW.  
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HE 3 Condicions de les instal·lacions de Il·luminació  

Aquest projecte  resta exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposició pel que disposa 

l’apartat 1.2 a) per tractar-se de l’interior de l’habitatge. 

“En el cas d'intervencions en edificis existents, es consideraran els criteris següents 

d'aplicació: 

a) s'aplicarà aquesta secció a les instal·lacions d'il·luminació interior de tot l'edifici, en 

els casos següents: 

intervencions en edificis existents amb una superfície útil total final (incloses les parts 

ampliades, si escau) superior a 1000 m2, on es renovi més del 25% de la superfície 

il·luminada.” 

HE 4 Contribució mínima de energia renovable per cobrir la demanda 

d’aigua calenta sanitària. 

No es d’aplicació en aquest projecte, d’acord l’apartat 1.1 b) edificis amb una demanda 

superior a 100l/d, calculada d’acord amb l’Annex F, en els que es reformin íntegrament, 

o bé l’edifici en si, o bé, la instal·lació de generació tèrmica, o en els que es produeixin 

un canvi característic del mateix. 

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

No es d’aplicació en aquest projecte segons defineix l’apartat 1.1 d’aquesta disposició. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE REBT.  
 

REBT. Reglament elèctric de baixa tensió. Condicions generals. 

Per tal de donar-hi compliment es defineix el tipus d’instal·lació i les seves 

característiques en la memòria i els plànols d’instal·lacions i per la qual s’exigirà a 

l’instal·lador autoritzat presentar la documentació acreditativa del compliment del 

REBT. 

Per tal de donar-hi compliment s’adjunta la fitxa següent: 
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EXIGÈNCIA BÀSICA DE PROTECCIÓ ENDRONT EL SOROLL 
 

Es complirà amb les condicions mínimes exigides a la norma DB-HR Protecció enfront 

el soroll, per protegir es ocupant dels edificis de les molèsties que ocasionen els sorolls, 

i aconseguir un nivell acústic acceptable, Normativa aplicable i CTE DB-HR. 

JUSTIFICACIÓ DE CONDICIONS BÀSIQUES DE PROTECCIÓ ENFRONT EL 

SOROLL CTE DB-HR. 

Per tal de donar resposta s’ha adoptat els criteris establerts en el Document Bàsic DB-

HR de protecció enfront el soroll, que en aquest cas serà més que suficient. 
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V.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

V.I.- Deficiències de l’ Habitatge 

 

En aquest apartat es descriuen totes les lesions que pateixen actualment en la casa. 

En la planta baixa, a la cuina s’aprecia l’aparició de eflorescències de color blanc en la 

part superior de la volta,  provocat per la condensació de la humitat que prové de la 

paret, deixant en la superfície d’aquest unes sals alcalines solubles, generalment sulfat 

de sodi i potassi. Aquest mur esta soterrat per una finca on l’aigua que drena aquesta 

acaba arribant a l’habitatge. 

La humitat ha provocat que algunes rajoles es facin malbé per l’acumulació d’humitat 

En la planta segona es pot apreciar com en alguns trams  hi ha hagut un despreniment 

del arrebossat de  guix, per la humitat i per els canvis de temperatura provocats per el 

mal aïllament tèrmic de la casa, on també es pot apreciar en alguns trams que hi ha 

esquerdejat, on la causa pot ser per una retracció excessiva del material. 

Per l’estat de la façana es conserva em bon estat, però on el morter de calç en certs 

trams s’ha anat desgastant i ha acabat caient, que això ha pogut provocar que la humitat 

pugui entrar amb més facilitat a dins de l’habitatge. 

Hi han alguns equipaments de l’edifici que estan trencats o ja no funcionen. 

La caldera de butà està en mal estat i no té aïllament. 

Les instal·lacions, d’aigua, sanejament i electricitat, hi han zones que estan en mal estat, 

o ja no funcionen. 

L’altura de la planta baixa no es la reglamentaria i s’haurà de rebaixar el paviment 

actual. 
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V.II.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

El projecte es pot descompondre en quatre actuacions: 

-Reforma interior en planta Baixa 

-Reforma interior de planta Primera 

-Anular la humitat que hi entra en l’habitatge 

-Millores tèrmiques de l’habitatge 

 

Reforma interior en planta Baixa. 

En aquesta actuació es proposta mantenir els espais i les seves funcions, de menjador-

sala, cuina i bany, però amb modificacions per a millorar les seves característiques i la 

seva funcionalitat. Es seguiran els següents punts per a la seva millora: 

 Renovació completa del paviment de rajoles, ja que per culpa de la humitat que 

entra per la façana enterrada a la cuina s’ha degradat, i com serà un espai diàfan 

es canviarà el paviment completament. 

 Adequació de les instal·lacions elèctriques, enllumenat, d’aigua i de sanejament. 

 S’haurà d’augmentar l’entrada al bany ja que és molt baixa i no compleix. 

 Adequació de l’escala de planta baixa a planta primera, per a complir la 

contrapetja i la petja per normativa, i per fer-la mes còmoda i accessible. 

 Es canviaran les fusteries 

 

Reforma interior de planta Primera. 

En aquesta actuació es voldrà canviar el espai diàfan que hi ha en l’estat actual per 

diverses habitacions. Es seguiran els següents punts per a la seva millora: 

 Es farà una habitació doble principal i una distribució diferent i separar les zones 

no com està actualment.  

 Es canviaran les fusteries. 

 Es canviarà la instal·lació elèctrica. 
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Anular la humitat que hi entra en l’habitatge. 

S’haurà de fer un drenatge en la façana enterrada per a que no hi entri la humitat en 

l’edifici, aquí contemplarem en que els propietaris del terreny elevat ens permeten 

l’accés, també cal apuntar que la maquinària no tindria cap dificultat en arribar fins 

aquest punt ja que s’hi pot arribar sense cap problema. 

Revisió en certs punts del perímetre de la coberta ja que hi ha rastres d’entrada 

d’humitat. 

 

Millores tèrmiques de l’habitatge.  

S’haurà de millorar les característiques de l’habitatge ja que al tindre parets de pedra i 

en la seva part interior només en planta primera guix, hi ha ponts tèrmics per tota la 

casa. 
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V.III.- MEMÒRIA  

 

MC O1 TREBALLS PREVIS 

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 

cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de treball, 

plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes 

laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització 

normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. 

El clavegueram i la resta de les xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana 

principal. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials, per a les 

instal·lacions. 

 

 

MC 02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

Com es tracta d’una rehabilitació d’un habitatge, serà necessari diverses actuacions de 

desmuntatge i enderroc, com serà desmuntar la majoria de fusteries, exceptuant la 

llumenera, ja que es substituiran per unes metàl·liques, per a una millora energètica. 

Les instal·lacions es faran de zero menys les instal·lacions de telecomunicacions que es 

conservaran les existents, , ja que es farà una nova distribució. 

També hi haurà un aixecament del paviment i de la solera, ja que es realitzarà una 

millora per eliminar les humitats que hi ha. També s’aprofitarà per a arribar a la altura 

mínima edificable en la planta baixa. 

A la planta primera es picarà tot el revestiment de guix que hi ha actualment, per a 

deixar la pedra vista. 

En el mur enterrat s’haurà de realitzar una excavació per a una impermeabilització del 

mur, i així eliminar la humitat que hi entra per aquest mur. 

Les activitats que es realitzaran seran: 
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- Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de fusta, amb mitjans 

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

- Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. 

- Arrencada de full i bastiment de finestres amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 

camió o contenidor 

- Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a 

l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

- Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les 

xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor. 

- Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

- Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, amb mitjans manuals, sense 

afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. S’ inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels 

accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

- Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i 

muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés 

invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als 

quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. S’ inclou el 

desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris. 

- Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a 

l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

- Desmuntatge de caldera de butà i els seus components, de 20 kW de potència 

calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o 
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contenidor.          S’ inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de 

les peces especials i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

- Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

- Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, 

amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

- Demolició de col·lector enterrat de PVC o polipropilè, de 200 mm de diàmetre màxim, 

amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. S’ inclou l'obturació 

de les conduccions connectades a l'element. 

- Desmuntatge de derivació individual, de 40 mm de diàmetre màxim, amb mitjans 

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. S’ inclou el desmuntatge del 

material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i l'obturació de les 

conduccions connectades a l'element. 

- Desmuntatge de canaló vist, de 250 mm de desenvolupament màxim, amb mitjans 

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. S’ inclou el desmuntatge del 

material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i l'obturació de les 

conduccions connectades a l'element. 

- Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans 

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. S’ inclou el desmuntatge del 

material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i l'obturació de les 

conduccions connectades a l'element. 

- Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor 

- Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals 

i càrrega manual sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

- Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 

l'obra. 
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- Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m 

d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al 

descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

- Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), 

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 

- Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i 

càrrega manual a camió o contenidor. S’ inclou fixació dels punts i nivells de referència. 

Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i 

laterals a mà, amb extracció de les terres.  

- Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

 

 

MC 03 FONAMENTS 

Al rebaixar el paviment de la planta baixa, s’haurà de fer un paviment totalment nou i 

així es realitzarà un aïllament contra la humitat en aquest. 

Es començarà amb una capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, 

de 10 cm d’espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb 

cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. A la cara superior d’aquesta 

capa s’aplicarà un Hidrofugat de parament horitzontal exterior amb una imprimació 

bituminosa de base aquosa 0,3 kg/m², CURIDAN. 

Per la impermeabilització i drenatge de la solera de fonamentació, es farà  per una capa 

anti capil·laritat formada per làmina de polietilè amb geotèxtil de polipropilè incorporat 

DANODREN H25 PLUS, damunt una làmina bituminosa de betum modificat amb 

elastòmers  SBS, acabada en làmina geotèxtil, amb armadura de feltre de polièster, de 

de 4,8 kg/m², resistent als microorganismes, a l'oxidació i al punteig de fissures 

POLYDAN® 48 P PARKING adherida al suport amb bufador.  
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A continuació es posarà un emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d’espessor, 

com a capa drenant i filtrant, mitjançant reblert i estès en tongades d’espessor no 

superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior 

compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada homogènia i 

anivellada. 

Per protegir la capa superior s’incorporarà  una capa d’anti punxonant formada per 

geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; aïllament tèrmic a base de panells de 

poliestirè extruït DANOPREN® TR, de 50 mm de gruix, amb una capa separadora 

formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; llest per executar solera de 

formigó i paviment. 

Per a les cantonades del perímetre en contacte amb el mur en la part inferior, s’inclourà 

una banda de reforç en peto amb Banda de reforç E 30 P ELAST, i banda de terminació 

amb làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, acabada en làmina 

geotèxtil, amb armadura de feltre de polièster, de 4,8 kg/m², POLYDAN® 48 P 

PARKING, ambdues adherides al suport i entre si amb bufador. 

A la part superior es col·locarà una solera de formigó armat de 12 cm d’espessor, 

realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura 

de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual 

mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció 

de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. 

Es col·locarà un panell de poliestirè expandit de 3 cm d’espessor, per a l’execució de 

juntes de retracció. 

A la cara superior de la solera amb contacte amb el mur es farà una impermeabilització 

del junt de formigonat, horitzontal, en  contacte amb aigua, mitjançant la col·locació 

d’un perfil hidro-expansiu a base de cautxú natural reticular, d’expansió controlada, de 

20x10 mm, fixat al suport mitjançant emprimació adhesiva. 
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MC 04 TANCAMENTS 

En aquesta rehabilitació de l’habitatge es farà tres diferents sistemes d’aïllament, per les 

circumstancies que els hi pertoquen. Aquestes es reparteixen en tres zones diferents, que 

seran la façana principal, la façana secundària, i la façana enterrada. 

 

Aïllament Façana Principal 

En aquest cas s’haurà de aïllar tèrmicament per l’interior, ja que aquesta dona al carrer 

principal, i aquest al ser molt estret, perla normativa urbanística que hi ha actualment, 

prohibeix l’ampliació cap al exterior de les façanes, en els casos de carrers estrets, com 

es en el nostre cas. 

També s’aplicarà en la mitgera de la planta primera. 

Per tant la solució adoptada serà: 

Un extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 20, de 63 mm d’espessor, 

amb nivell de qualitat de l’acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus tallafoc de 

15 mm d’espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d’acer galvanitzat 

formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals 

de 48 mm i 0,6 mm d’espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal 

“N”, muntants sobre canals al costat del parament vertical. Es col·locarà una banda 

acústica, les fixacions per a l’ancoratge de canals i muntants metàl·lics, les plaques es 

fixaran amb cargols, per al tractament de junts es col·locarà cinta de paper amb reforç 

metàl·lic i pasta i cinta. 

Es col·locarà  un aïllament tèrmic entre la cara interior de la fulla exterior de pedra 

natural de la façana, i l’extradossat autoportant de plaques, format per panell rígid de 

llana de roca, Acustilaine 70 “ISOVER”, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm 

d’espessor, resistència tèrmica 1,75  m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), fixat 

mecànicament a la fàbrica. 

L’acabat serà una aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, 

amb l’acabat mat i una textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d’aigua i la 

següent sense diluir. S’aplicarà una prèvia mà d’emprimació a base de copolímers 
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acrílics en suspensió aquosa, sobre el parament interior de plaques de guix laminat, 

vertical, de fins 3 m d’altura. 

 

Aïllament façana secundària 

Per aquesta façana es realitzarà un sistema de aïllament tèrmic  exterior, (SATE), 

s’aplicarà aquesta solució, per a no perdre superfície interior. 

Primer s’aplicarà un arrebossat a bona vista sobre el parament vertical exterior, a més  

de 3,00 m d’alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland 

amb filler calcari 32,5 R. 

S’aplicarà un aïllament tèrmic per l’exterior per a sistemes ETICS, format per panell 

rígid  de llana de roca volcànica de doble densitat (120 kg/m³ en la capa superior i 70 

kg/m³ en la capa inferior), no revestit , Rocksate Duo Plus “ROCKWOOL”, de 140 mm 

d’espessor, de resistència tèrmica 3,85 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), 

col·locat a topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions Rosette. 

A continuació es formarà un revestiment continu de morter de ciment, tipus GP CDIII 

W1, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial 

rugós, per a servir de base a un posterior revestiment, amb col·locació de malla de fibra 

de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo.  Es 

prepararà la superfície mitjançant l’aplicació d’una primera capa de morter de ciment, 

industrial, amb additiu hidròfug, M-15 de 5 mm d’espessor, que serveix de subjecció al 

parament, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre 

materials diferents. 

L’acabat serà una aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color de pedra 

natural, amb l’acabat mat i la textura llisa, la primera mà diluïda  amb un 10% d’aigua i 

la següent sense diluir, amb una prèvia aplicació d’una mà d’imprimació, a base de 

solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter. 
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Aïllament d’humitat de façana enterrada 

En el mur enterrat, s’haurà d’aïllar aquest  per la humitat que hi entra des de el terreny. 

Primer es farà una capa de regularització de morter d’ofici de paleta de 10 mm 

d’espessor, una capa base de morter de calç de 10 mm d’espessor, que servirà per 

anivellar la superfície de la paret de pedra existent i així s’aplicarà el sistema per aïllar 

en una superfície regular. 

A continuació s’aplicarà una imprimació bituminosa de base dissolvent, de 0,3 kg/m², 

IMPRIDAN 100, per sobre una làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers  

SBS, on la superfície no està protegida, i amb l’armadura de feltre de polièster, de 3 kg/ 

m², ESTERDAN 30 P ELAST adherida al suport amb bufador. A posteriori s’aplicarà 

una capa drenant i filtrant formada per una làmina de polietilè amb geotèxtil de 

polipropilè incorporat DANODREN H25 PLUS, fixat mecànicament al suport o 

mitjançant morter adhesiu PCC ARGOTEC FIXTHERM ÉLITE NET ZERO. 

Per al drenatge es col·locarà una canonada de drenatge perforat i corrugat de PEAD 

TUBODAN 250, aquest estarà reblert per un farciment granular embolicat amb capa 

filtrant formada per geotèxtil de polièster DANOFELT PY 200, llest per abocar terres. 

Davant de la l’amina bituminosa, en la part inferior, es posarà una banda de reforç per a 

protegir l’entrada d’humitat per la part inferior. 

Per acabar, es farà un reblert de grava filtrant classificada, per a facilitar el drenatge de 

les aigües procedents de pluja, amb la finalitat d’evitar embassaments la sobre empenta 

hidrostàtica contra les estructures de contenció. Aquest estarà compost per successives 

de 30 cm de gruix, esteses i compactades per sobre de la xarxa de drenatge, amb mitjans 

mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al 80% de la màxima obtinguda. 

 

MC 05  DIVISÒRIES 

A la planta primera, es realitzarà una divisòria de la sala- habitació, cap a la habitació 

doble, aquest tindrà aïllament acústic per a tindre una zona més aïllada de l’habitatge., 

aquest estarà compost de: 
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- Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, 

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 

1:2:10. 

- Es col·locarà un arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 

3,00 m -d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb guix C6.  

- Per l’acabament es farà un pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola 

amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. 

 

MC 06 PAVIMENTS 

Ja que la solera s’ha fet de nou, es farà un acabat de paviment totalment nou, ja sigui el 

interior de l’edifici en la planta baixa, com en el exterior en la zona del porxo. 

El paviment interior s’executarà el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 

ceràmiques de gres rústic, de 25x25 cm, amb la capacitat d’absorció d’aigua E<3%, 

grup AI, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE 

41901 EX i lliscabilitat classe 0 segons CTE, les rebudes seran amb adhesiu cimentós 

d’ús exclusiu per a interiors Ci sense cap característica addicional, color gris, i 

rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm.  

En el perímetre es col·locarà un entornpeu ceràmic de gres rústic, de 7 cm, rebut amb 

adhesiu cimentós d’ús exclusiu per a interiors, de Ci sense cap característica addicional, 

gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d’aigua reduïda i 

resistència elevada a l’absorció tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.  

En el paviment exterior, es col·locarà una formació de pendents amb formigó cel·lular 

sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà. 

- Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, 

grup BIa ,de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat 

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE i rejuntat amb beurada CG2. 
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MC 07 DIVISÒRIES PRACTICABLES 

Com totes les fusteries menys el lucernari, es canviaran per a fusteries metàl·liques, i la 

porta principal per una altra de fusta. I es col·locarà una porta corredissa per al bany i 

una porta practicable per a l’habitació, aquestes seran les següents: 

- Subministrament i col·locació de porta exterior d'entrada a habitatge, cuirassada 

normalitzada, de fusta, d'una fulla, de 100x203x8 cm, compost per Ànima formada per 

una planxa plegada d'acer electró galvanitzat, soldada en ambdues cares a planxes d'acer 

de 0,8 mm d'espessor i reforçada per perfils omega verticals, d'acer, acabat amb tauler 

llis en ambdues cares de fusta de pi país, bastidor de tub d'acer i marc d'acer galvanitzat, 

amb pany de seguretat amb tres punts frontals de tancament (10 pestells); sobre 

bastiment de base d'acer galvanitzat pintat amb pols de polièster de 140 mm d'espessor. 

Inclús tapajunts en ambdues cares, frontisses fabricades en perfil d'acer, rivet de goma i 

feltre amb tancament automàtic al terra, pern i esfera d'acer inoxidable amb rodaments, 

espiell, pom i tirador, tallavents ocult en la part inferior de la porta, ferraments de penjar 

i de seguretat, i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de 

base i bloc de porta. 

- Subministrament i col·locació de finestra d'alumini (F1 i F4) , gamma mitja, amb 

trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior. 

Dimensions 1000x1000 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, 

que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i 

marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons 

UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc de Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); 

gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 

classe 4, segons UNE-EN 12207.  

- Ssubministrament i col·locació de Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de 

pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 

1000x1900 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix 

el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, 

rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-

1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de 

l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 

UNE-EN 12207.  
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- Subministrament i col·locació de finestra d'alumini (F2), gamma mitja, amb 

trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior. 

Dimensions 500x500 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que 

garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 

60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 

14351-1; transmitància tèrmica del marc de Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim 

de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 

UNE-EN 12207.  

- Subministrament i col·locació de finestra d'alumini (F3) , gamma mitja, amb 

trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior. 

Dimensions 750x750 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que 

garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 

60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 

14351-1; transmitància tèrmica del marc de Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim 

de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 

UNE-EN 12207. 

- Subministrament i col·locació de finestra d'alumini (F5) , gamma mitja, amb 

trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior. 

Dimensions 600x600 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que 

garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 

60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 

14351-1; transmitància tèrmica del marc de Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim 

de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 

UNE-EN 12207.  

- Subministrament i col·locació de finestra d'alumini (F6) , gamma mitja, amb 

trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior. 

Dimensions 1200x1200 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, 

que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i 

marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons 

UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc de Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); 

gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 

classe 4, segons UNE-EN 12207. Classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, 

segons UNE-EN 12208..  
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- Subministrament i col·locació de porta interior abatible, cega, d'una fulla de 

203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; 

bastiment de base de pi país de 80x35 mm, amb els galzes massissos, de pi melis de 

80x20 mm i els tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares.  

- Subministrament i col·locació de porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, 

cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis, 

envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, de 

pi melis de 90x20 mm, amb els tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en 

ambdues cares.  

-  Persianes de cadeneta de diferents dimensions , formada per lamel·les de fusta de pi, 

acabat natural, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta 

de pi, acabat natural. 

- Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 aire/8 

´´SAINT GOBAIN´´, conjunt format per vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, 

amb capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire 

deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i 

vidre interior PLANICLEAR de 8 mm d'espessor; 24 mm de gruix total, fixat sobre 

fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en 

fred amb silicona Sikasil WS-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport. 

 

 

MC 08 ESCALA 

L’escala de fusta, que hi ha actualment es desmuntarà i es farà una escala d’obra nova, 

ja que no tindrà les mateixes dimensions. 

Aquesta es tractarà de: 

-Llosa d’escala de formigó armat de 15 cm d’espessor, amb esglaonat de formigó, 

realitzada amb formigó HA-25/F20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, 

l’acer utilitzat serà UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m²,  

on el muntatge i desmuntatge de sistema d’encofrat, amb acabat tipus industrial per 

revestir a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d’altura lliure, format 



 

115 | P á g i n a  
TFG- Pol Grau Nicuesa 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

per una superfície d’encofrat de taulons de fusta de pi, amortitzables e 10 usos, amb 

l’estructura de suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i 

estructura suport vertical de puntals metàl·lics , amortitzables en 150 usos. S’inclou 

filferro de lligar, separadors i líquid desencofrat, per evitar l’adherència del formigó a 

l’encofrat. 

-Revestiment d’escales en angle, de dos trams rectes amb replà intermedi amb 15 

esglaons de 90 cm d'amplada, mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat 

format per petjada de granit Blau Nit, acabat polit i davanter de granit Gris Quintana, 

acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits; entornpeu de 

granit Gris Perla de dos peces de 37x7x2 cm, cara i cantells polits, col·locat en un 

lateral, rebuts tot això amb morter de ciment M-5, 

- Subministrament i Col·locació de barana de fusta de pi país envernissada, de 90 cm 

d'altura, amb passamans superior i sòcol inferior de 65x70 mm de diàmetre, balustres 

tornejats de 5 cm emboetats cada 12 cm, per escala en angle, de dos trams rectes amb 

replà intermedi. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb 

tacs de niló i cargols d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra. 

 

 

MC 09 ARMARI CALDERA 

Es realitzarà una zona per la caldera, al porxo. 

Aquesta serà de fusta, per a donar un toc més rústic, però de manera que estigui aïllada 

per a les gelades de l’hivern , per aquesta solució, s’aixecarà el “armari”, amb plots de 

PVC, es col·locarà una solera de fusta aïllada , i la prets de fusta contra laminada de bon 

gruix per a millorar l’aïllament d’aquesta, Es col·locarà una porta d’acer per al registre i 

cuidat de la caldera. 

- Tarima per a exterior, formada per taules massisses de fusta tecnològica (WPC) amb 

fibres de fusta i polietilè, de 20x127x2440 mm, una cara vista amb textura de fusta, 

fixades mitjançant el sistema de fixació oculta, sobre llistons de fusta de pi, amb classe 

d'ús 4 segons UNE-EN 335 de 35x45 mm, separades entre elles 300 mm i recolzats 

sobre suports regulables, de poliolefines, amb base rodona plana, per a altures entre 30 i 
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50 mm. Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a subjecció dels posts a les llates 

d'empostissar i massilla de poliuretà per a fixació dels suports regulables a la superfície 

suport. 

-  Solera 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 40 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques i segellat de junts 

- Paret de panell de fusta contra laminada de 90 mm de gruix formada per 3 capes de 

fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició 

transversal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat 

superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat en 

una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre, inclou ferramenta, 

col·locat amb fixacions mecàniques 

-Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1945 mm de llum i altura 

de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm 

d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, 

acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer 

galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. 

 

MC 10 INSTAL·LACIONS 

 

10.01 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

- Col·locació de bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 amb sortida horitzontal de 

110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe M 125, 

col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). 

- Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per vàter, lavabo senzill, dutxa 

amb columna, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que 

connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els 

diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de 

diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. 
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- Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per  aigüera, presa de desguàs per a 

rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que 

connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per 

cada punt de servei. 

- Xarxa interior d'evacuació, per galeria amb dotació per: presa de desguàs per a 

rentadora, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten 

l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 

servei. 

- Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per a bonera, 

realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació 

dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. 

- Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense 

pressió, de DN 250 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 

1401-1, per a unió elàstica amb anella elastòmera, sobre solera de formigó de 15 cm de 

gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix. 

 

10.02 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, 

dutxa amb columna, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), model Aqua Pipe 

´´UPONOR IBERIA´´, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació 

particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els 

diàmetres necessaris per cada punt de servei. 

- Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de 

pas per rentavaixelles, presa i clau de pas per rentadora, realitzada amb tub de polietilè 

reticulat (PE-X), model Aqua Pipe ´´UPONOR IBERIA´´, per la xarxa d'aigua freda i 

calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb 

cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. 

 

10.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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La instal·lació elèctrica i d’enllumenat es farà completament nova, per a les següents 

estances d’ accés, escala de 4,16 m, menjador de 27,72 m², menjador de 20,25 m², 

dormitori doble de 18,68 m², bany, cuina de 10,63 m², composta dels següents elements: 

QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa 

encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de 

control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i 

precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall 

unipolar (2P), 1 interruptor diferencial, 1 interruptor automàtic magneto tèrmic de 10 A 

(C1), 1 interruptor automàtic magneto tèrmic de 16 A (C2), 1 interruptor automàtic 

magneto tèrmic de 25 A (C3), 1 interruptor automàtic magneto tèrmic de 20 A (C4), 1 

interruptor automàtic magneto tèrmic de 16 A (C5); CIRCUITS INTERIORS: C1, 

il·luminació, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús 

general i frigorífic, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, 

H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4, rentadora, rentavaixelles i termos 

elèctric H07V-K reacció al foc classe Eca 3G4 mm²; C5, preses de corrent dels banys i 

de cuina, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; MECANISMES gamma bàsica 

amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús tub protector, 

estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, 

caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la 

seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 

 

10.04 INSTAL·LACIÓ CALDERA 

S’instal·larà una caldera per A.C.S. i Calefacció de pellets. 

S’ha triat aquesta opció ja que comporta una millora energètica i ambiental de 

l’habitatge, i tindrà un rendiment millor que altres opcions, ja que es tracta d’un 

habitatge d’estiueig. 

Aquesta estarà ubicada en un “armari” al porxo.  

- Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 6,2 a 30 kW, amb cos 

d'acer soldat i assajat a pressió, de 1230x590x940 mm, aïllament interior, càmera de 

combustió amb sistema automàtic de neteja del cremador mitjançant graella basculant, 

bescanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica, sistema 
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d'extracció de fums amb regulació de velocitat, calaix per a recollida de cendres del 

mòdul de combustió, aprofitament de la calor residual, equip de neteja, control de la 

combustió mitjançant sonda integrada, sistema de comandament integrat amb pantalla 

tàctil, per al control de la combustió i de l'acumulador d'A.C.S., base de recolzament 

antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, 

compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 1´´ de diàmetre i bomba de circulació, 

regulador de tir de 150 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, limitador tèrmic de 

seguretat, tarat a 95°C, base de recolzament antivibracions, sense incloure el conducte 

per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i 

posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte 

funcionament. 

- Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació exterior de calefacció, col·locada 

superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per 

camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment per la 

generatriu, de 27,0 mm de diàmetre interior i 40,0 mm de gruix, protecció amb emulsió 

asfàltica i revestiment de pintura protectora per a aïllament, de color blanc. 

- Formació de xemeneia d'obra tradicional amb paret divisòria recolzada de gruix 14 

cm, de maó calat, arrebossat remolinat i barret amb teula àrab. 

 

 

10.05 INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ 

- Radiadors compost de diversos elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model 

Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm d'altura, 80 mm d'amplada i 147 mm de fons, amb 

frontal amb obertures, potència calorífica 62 W per a salt tèrmic de 40°C, potència 

calorífica 82,9 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg, 

capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, 

temperatura màxima de treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, 

juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 

aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, 

connexionat i provat. 
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- Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè 

reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 2 mm 

de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment en el interior de 

l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastòmera. 

 

10.06 INSTAL·LACIÓ PLUVIAL 

- Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 100 mm, color gris clar, per a 

recollida d'aigües, formada per peces pre formades, amb sistema d'unió per endoll i 

enganxat mitjançant adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a 

l'exterior de l'edifici. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, 

connexions, colzes i peces especials. 

- Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm, color gris 

clar, unió enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües, format per peces pre 

formades, fixades amb gafes especials de subjecció al ràfec, amb una pendent mínima 

del 0,5%. 

 

10.07 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ  

- Extractor de cuina, de dimensions 218x127x304 mm, velocitat 2250 r.p.m., cabdal de 

descàrrega lliure 250 m³/h, amb tram de connexió de tub flexible d'alumini. 

- Conducte de ventilació, format per tub semirígid, circular, multicapa, amb la superfície 

exterior corrugada i la interior llisa, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de color 

gris, amb tractament en la seva superfície interior per evitar l'acumulació de pols i 

facilitar la seva neteja, amb aïllament exterior de 9 mm d'espessor, de 90 mm de 

diàmetre exterior. 

- Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini 

anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al 

bastiment 
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MC 11 EQUIPAMENTS 

-Subministrament i col·locació de tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a 

la paret, de porcellana sanitària, model Meridian “ROCA”, color Blanco, de 

370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, 

seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. Inclús aixeta de regulació, enllaç 

d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 

- Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, 

model Berna “ROCA”, color Blanco, de 560x420 mm, equipat amb aixetes 

monocomandament de lleixa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 

l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i 

silicona per a segellat de junts. 

- Subministrament i col·locació d’una placa vitroceràmica per taulell de cuina, 

polivalent bàsica. Inclús closa de la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, 

instal·lada, connexionada i comprovada. 

- Subministrament i col·locació de forn elèctric, convencional, d'acer inoxidable. 

Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat. 

- Subministrament i col·locació de aigüera d'encastar en taulell, de gres, de 1 cubeta, 

color, de 500x500 mm, amb vàlvula amb desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb 

aixeteria amb muntura convencional per a aigüera, gamma bàsica, compost de canella 

giratòria, amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. 

Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, 

fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

- Subministrament i col·locació de mobiliari complet en cuina compost per 2,17 m de 

mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina constituïts per tauler 

enllistonat de fusta de pi, classe SWP/2 NS, per a ús en ambient humit, de 19 mm 

d'espessor, amb els caires vists, acabats amb vernís de poliuretà; muntats sobre els 

cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a 

ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb 

recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat 

amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i 

baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos 
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guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels 

mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la 

sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Casa Blango Buesa
Dirección Calle Vita Ag. Buesa Nº27
Municipio Buesa Código Postal 22375
Provincia Huesca Comunidad Autónoma Aragón
Zona climática D3 Año construcción 1894
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 7489310YN3178N

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

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

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Pol Grau Nicuesa NIF(NIE) 123456
Razón social Estudiante NIF 123456
Domicilio C/ Nostra Senyora del Mig Aran
Municipio Lleida Código Postal 25005
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: polgrau24@gmail.com Teléfono 672056879
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

A< 54.2

B54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

 224.8 EE209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

A< 12.2

B12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

 52.4 EE47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

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

Fecha: 11/08/2022

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 134.36

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada Principal Fachada 27.61 2.44 Conocidas
Fachada Secundaria Fachada 62.24 2.44 Conocidas
Muro con terreno Fachada 17.734 2.00 Por defecto
Medianera Fachada 58.66 0.00
Suelo con terreno Suelo 45.66 1.00 Por defecto
Cubierta Inclinada Cubierta 41.47 2.70 Estimadas
Cubierta Lavabo Cubierta 3.4 2.70 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana Sala-Comedor Hueco 1.0 5.00 0.31 Estimado Estimado
Ventana Habitación 2 Hueco 0.25 5.00 0.15 Estimado Estimado
Ventana Habitación 3 Hueco 1.0 5.00 0.67 Estimado Estimado
Ventana Lavabo Hueco 0.56 5.00 0.67 Estimado Estimado
Ventana Escalera Hueco 0.36 5.00 0.67 Estimado Estimado
Ventana Sala Hueco 1.45 5.00 0.67 Estimado Estimado
Ventana Habitación Hueco 1.9 5.00 0.31 Estimado Estimado
Luccernario Lucernario 3.2 3.44 0.62 Estimado Estimado
Puerta Principal Hueco 2.29 2.20 0.07 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Estufa de Leña Caldera Estándar 6 6.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 84.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 12.50 41.1 GLP Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 12.2

B12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

 52.4 EE47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

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

42.16 7.62

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.60 -

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

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.60 348.74
Emisiones CO2 por otros combustibles 49.79 6689.37

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

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 54.2

B54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

 224.8 EE209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

173.43 36.04

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

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

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
15.32 -

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 28.9

B28.9-46.8

C46.8-72.6

D72.6-111.6

 155.6 EE111.6-178.3

F178.3-208.6

G≥ 208.6

A< 10.0

B10.0-14.3

 15.7 CC14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

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

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

MEJORA AISLAMIENTO EXTERIOR + VENTANAS + INSTALACIONES

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

A< 54.2

 57.0 BB54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

E209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

A< 12.2

 14.4 BB12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

E47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 28.9

B28.9-46.8

C46.8-72.6

 81.1 DD72.6-111.6

E111.6-178.3

F178.3-208.6

G≥ 208.6

A< 10.0

 11.5 BB10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 338.83 46.6% 5.75 26.7% 15.98 46.8% - -% 360.56 46.4%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
44.41 B 74.4% 11.23 B 26.7% 1.36 A 96.2% - - -% 57.00 B 74.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.24 B 71.0% 1.90 A 26.7% 0.29 A 96.2% - - -% 14.43 B 72.5%

Demanda [kWh/m² año] 81.06 D 47.9% 11.50 B 26.7%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Colocación de aislamiento tipo SATE Colocación de ventanas de aluminio Colocación de instalaciones de Calefacción y
ACS
Coste estimado de la medida
17700.0 €
Otros datos de interés
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MEORA AISLAMIENTO INTERIOR + VENTANAS + INSTALACIONES

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

A< 54.2

 73.9 BB54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

E209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

A< 12.2

 19.3 BB12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

E47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 28.9

B28.9-46.8

C46.8-72.6

D72.6-111.6

 114.8 EE111.6-178.3

F178.3-208.6

G≥ 208.6

 9.9 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 479.68 24.4% 4.97 36.6% 15.98 46.8% - -% 500.63 25.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
62.87 B 63.8% 9.72 A 36.6% 1.36 A 96.2% - - -% 73.94 B 67.1%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 17.32 C 58.9% 1.65 A 36.6% 0.29 A 96.2% - - -% 19.26 B 63.2%

Demanda [kWh/m² año] 114.7
6 E 26.2% 9.95 A 36.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Colocación de aislamiento interior Colocación de ventanas de aluminio Colocación de instalaciones de Calefacción y ACS
Coste estimado de la medida
11700.0 €
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

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

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 11/08/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 

 
TFG- Pol Grau Nicuesa 

 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

VI.II.- CERTIFICAT ENERGETIC AMB MILLORES (OPCIONS 

CE3X) 

 



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7489310YN3178N
Versión
informe

asociado
11/08/2022

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 15/08/2022

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

MEJORA AISLAMIENTO EXTERIOR + VENTANAS + INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Colocación de aislamiento tipo SATE Colocación de ventanas de aluminio Colocación de instalaciones de Calefacción y
ACS
Coste estimado de la medida
17700.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

A< 54.2

 57.0 BB54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

E209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

A< 12.2

 14.43 BB12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

E47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 28.9

B28.9-46.8

C46.8-72.6

 81.06 DD72.6-111.6

E111.6-178.3

F178.3-208.6

G≥ 208.6

A< 10.0

 11.5 BB10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7489310YN3178N
Versión
informe

asociado
11/08/2022

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 15/08/2022

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 338.83 46.6% 5.75 26.7% 15.98 46.8% - -% 360.56 46.4%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
44.41 B 74.4% 11.23 B 26.7% 1.36 A 96.2% -

-
-% 57.00 B 74.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.24 B 71.0% 1.90 A 26.7% 0.29 A 96.2% -

-
-% 14.43 B 72.5%

Demanda [kWh/m² año] 81.06 D 47.9% 11.50 B 26.7%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Fachada Principal Fachada 27.61 2.44 27.61 0.27
Fachada Secundaria Fachada 62.24 2.44 62.24 0.27

Muro con terreno Fachada 17.73 2.00 17.73 0.27
Medianera Fachada 58.66 0.00 58.66 0.00

Suelo con terreno Suelo 45.66 1.00 45.66 1.00
Cubierta Inclinada Cubierta 41.47 2.70 41.47 2.70
Cubierta Lavabo Cubierta 3.40 2.70 3.40 2.70

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Ventana Sal
a-Comedor Hueco 1.00 5.00 5.70 1.00 1.74 1.80

Ventana
Habitación 2 Hueco 0.25 5.00 5.70 0.25 1.74 1.80

Ventana
Habitación 3 Hueco 1.00 5.00 5.70 1.00 1.74 1.80

Ventana
Lavabo Hueco 0.56 5.00 5.70 0.56 1.74 1.80
Ventana
Escalera Hueco 0.36 5.00 5.70 0.36 1.74 1.80
Ventana

Sala Hueco 1.45 5.00 5.70 1.45 1.74 1.80
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Versión
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asociado
11/08/2022

Id. Mejora Programa y
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Ventana
Habitación Hueco 1.90 5.00 5.70 1.90 1.74 1.80
Luccernario Lucernario 3.20 3.44 3.30 3.20 1.74 1.80

Puerta
Principal Hueco 2.29 2.20 0.00 2.29 2.20 0.00

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Estufa de Leña
Caldera
Estándar

6 6.9% -
Caldera
Estándar

6 6.9% - -

Calefacción y ACS - - - -
Caldera
Estándar

24.0 77.2% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

12.50 41.1% - - - - - -

Calefacción y ACS - - - -
Caldera
Estándar

24.0 77.2% - -

TOTALES - - - - -
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Versión
informe

asociado
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Id. Mejora Programa y
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

MEORA AISLAMIENTO INTERIOR + VENTANAS + INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Colocación de aislamiento interior Colocación de ventanas de aluminio Colocación de instalaciones de Calefacción y ACS
Coste estimado de la medida
11700.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

A< 54.2

 73.94 BB54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

E209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

A< 12.2

 19.26 BB12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

E47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 28.9

B28.9-46.8

C46.8-72.6

D72.6-111.6

 114.76 EE111.6-178.3

F178.3-208.6

G≥ 208.6

 9.95 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 479.68 24.4% 4.97 36.6% 15.98 46.8% - -% 500.63 25.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
62.87 B 63.8% 9.72 A 36.6% 1.36 A 96.2% -

-
-% 73.94 B 67.1%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 17.32 C 58.9% 1.65 A 36.6% 0.29 A 96.2% -

-
-% 19.26 B 63.2%

Demanda [kWh/m² año] 114.7
6 E 26.2% 9.95 A 36.6%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Fachada Principal Fachada 27.61 2.44 27.61 0.27
Fachada Secundaria Fachada 62.24 2.44 62.24 0.27

Muro con terreno Fachada 17.73 2.00 17.73 0.27
Medianera Fachada 58.66 0.00 58.66 0.00

Suelo con terreno Suelo 45.66 1.00 45.66 1.00
Cubierta Inclinada Cubierta 41.47 2.70 41.47 2.70
Cubierta Lavabo Cubierta 3.40 2.70 3.40 2.70

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Ventana Sal
a-Comedor Hueco 1.00 5.00 5.70 1.00 1.74 1.80

Ventana
Habitación 2 Hueco 0.25 5.00 5.70 0.25 1.74 1.80

Ventana
Habitación 3 Hueco 1.00 5.00 5.70 1.00 1.74 1.80

Ventana
Lavabo Hueco 0.56 5.00 5.70 0.56 1.74 1.80
Ventana
Escalera Hueco 0.36 5.00 5.70 0.36 1.74 1.80
Ventana

Sala Hueco 1.45 5.00 5.70 1.45 1.74 1.80
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Ventana
Habitación Hueco 1.90 5.00 5.70 1.90 1.74 1.80
Luccernario Lucernario 3.20 3.44 3.30 3.20 1.74 1.80

Puerta
Principal Hueco 2.29 2.20 0.00 2.29 2.20 0.00

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Estufa de Leña
Caldera
Estándar

6 6.9% -
Caldera
Estándar

6 6.9% - -

Calefacción y ACS - - - -
Caldera
Estándar

24.0 77.2% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

12.50 41.1% - - - - - -

Calefacción y ACS - - - -
Caldera
Estándar

24.0 77.2% - -

TOTALES - - - - -



 

 
TFG- Pol Grau Nicuesa 

 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

VI.III.- NOU CERTIFICAT ENERGETIC 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Casa Blango Buesa
Dirección Calle Vita Ag. Buesa Nº27
Municipio Buesa Código Postal 22375
Provincia Huesca Comunidad Autónoma Aragón
Zona climática D3 Año construcción 1894
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 7489310YN3178N

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

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

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Pol Grau Nicuesa NIF(NIE) 123456
Razón social Estudiante NIF 123456
Domicilio C/ Nostra Senyora del Mig Aran
Municipio Lleida Código Postal 25005
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: polgrau24@gmail.com Teléfono 672056879
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

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

A< 54.2

 69.5 BB54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

E209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

A< 12.2

 17.8 BB12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

E47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

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

Fecha: 11/08/2022

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 134.36

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada Principal Fachada 27.61 0.51 Conocidas
Fachada Secundaria Fachada 62.24 0.25 Conocidas
Muro con terreno Fachada 17.734 2.00 Por defecto
Medianera Fachada 58.66 0.00
Suelo con terreno Suelo 45.66 0.54 Estimadas
Cubierta Inclinada Cubierta 41.47 0.61 Estimadas
Cubierta Lavabo Cubierta 3.4 0.61 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana Sala-Comedor Hueco 1.0 2.12 0.11 Estimado Estimado
Ventana Habitación 2 Hueco 0.25 2.12 0.06 Estimado Estimado
Ventana Habitación 3 Hueco 1.0 2.12 0.51 Estimado Estimado
Ventana Lavabo Hueco 0.56 2.12 0.51 Estimado Estimado
Ventana Escalera Hueco 0.36 2.12 0.51 Estimado Estimado
Ventana Sala Hueco 1.45 2.12 0.51 Estimado Estimado
Ventana Habitación Hueco 1.9 2.12 0.11 Estimado Estimado
Luccernario Lucernario 3.2 3.44 0.62 Estimado Estimado
Puerta Principal Hueco 2.29 2.20 0.07 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Estufa de Leña Caldera Estándar 6 6.9 Biomasa no
densificada Estimado

Calefacción y ACS Caldera Estándar 30 77.6
Biomasa
densificada
(pelets)

Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 84.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 30 77.6
Biomasa
densificada
(pelets)

Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 12.2

 17.8 BB12.2-19.9

C19.9-30.8

D30.8-47.3

E47.3-83.7

F83.7-100.4

G≥ 100.4

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

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

15.92 0.29

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.55 -

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

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.55 208.10
Emisiones CO2 por otros combustibles 16.20 2176.91

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

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 54.2

 69.5 BB54.2-87.8

C87.8-136.1

D136.1-209.3

E209.3-375.6

F375.6-473.2

G≥ 473.2

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

59.02 1.35

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

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

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
9.14 -

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 28.9

B28.9-46.8

C46.8-72.6

 97.8 DD72.6-111.6

E111.6-178.3

F178.3-208.6

G≥ 208.6

 9.4 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

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

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

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

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

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 11/08/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 

 
TFG- Pol Grau Nicuesa 

 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

VII.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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VII.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Aquest document comprèn l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte basic i d’execució de 

REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERA I MUR ENTERRAT al municipi 

de Broto província de Huesca. 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra: Projecte bàsic i d’execució de REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERA I MUR ENTERRAT, TFG. 

1.2 Emplaçament: Carrer Vita Ag. nº27, Buesa, Broto (Huesca) 

1.3 Superfície construïda:  62,42 m2 

1.4 Promotors:  Pol Grau Nicuesa 

1.5    Arquitecte autor del projecte: Pol Grau Nicuesa  
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Pol Grau Nicuesa  
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia: Correspon a la planta de la parcel·la existent. 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic: terreny compacte. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Habitatge unifamiliar. 

2.4 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: No afecta. 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: Carrer 
Major de 2,5 – 3 m d’amplada. 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
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coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
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posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada 

- - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
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3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

 

3.3.6 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.7 COBERTA 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
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3.3.8 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.9 INSTAL.LACIONS 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal.lacions existents 

- Els elements de les Instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
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agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
 

 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
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 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

 Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 

 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

 Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e   Higiene 

 Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 

 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 

 - O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras 

 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

 

 - O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

 Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

 - O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

 S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
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Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

 - Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

Buesa, Agost de 2022 

Pol Grau Nicuesa, Arquitecte Técnic 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS D’EDIFICACIÓ 
 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les 
que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents. Per 
a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 

Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 

Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

 

GENERALITATS 

 

Documents del Projecte. 
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document no. 
2: Plecs de condicions; Document no. 3: Amidaments; Document no. 4: Pressupost; Document no 5: 
Documentació gràfica i Document no 6: Estudi bàsic de seguretat i salut. El contingut d'aquests documents 
està detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 
amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus no. 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, per 
tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document 
contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol 
II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del 

present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment 

definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 

Obligacions del Contractista 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del Plec 
de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 

En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de 
l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres 
el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el 
Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

 

 

Compliment de les Disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
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Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que 
siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del 
Contracte. 

 

Indemnitzacions per compte del Contractista.  
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 
12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per 
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

Despeses a càrrec del Contractista. 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. 
comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 

Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció de 
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat ordeni la seva 

retirada. 

 

Replanteig de les obres 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, 
tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. 
Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

 

Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de 
l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel 

que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables 
sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que 
acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al 

seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat 

com a la qualitat. 
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En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada 
pel Director. 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat 
suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com 
a suficient, serà la més completa de les definides a la normativa d'obligat compliment. 

 

Obres Provisionals 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals 
pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels 
confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec 
a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus 
del Contracte. 

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de 
la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, 
no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del 
personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins 
d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

 

Abocadors 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com 
les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus 
o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre 

que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu d sobre-preu, 

per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 

Si en els amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, 
de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció d'Obra rebutja 
l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, 
ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que 
els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

 

Explosius  (no correspon) 

 

Servituds i Serveis Afectats 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, 
en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora 
del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb 
càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels 
preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 

 

Preus Unitaris 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per 
a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
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Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa 
en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents 
conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, dipòsit, manipulació 
i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions 
normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre 
no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus no. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 
número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-se 
com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de 

justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran 
inclosos en el preu unitari corresponent. 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries 
a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici 
del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-preu del Contracte. 

 

Partides Alçades 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 
Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte de 
desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies Distribuïdores 

afectades. 

 

Termini de Garantia 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que en 
el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions 
parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 

 

Conservació de les Obres 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres. Neteja, acabats, 
entreteniment i reparació i tots aquells treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat 
de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des del moment d'inici de les Obres fin a la recepció definitiva. Totes les 

despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que sigui convenients. Es 
tindran en compte, especialment, les assegurances contra-incendis i actes de vandalisme durant el període 
de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del Contractista. 

 

Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 

posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent.  
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També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 

tot moment, les condicions mes restrictives. 

 

Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació. 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, 
de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que 
siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades 
pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els 
preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui 
la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció 
de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 

 

Interferències amb altres Contractistes. 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'iniciar 
els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del 

Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 

Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o 
de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres 
i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats 
per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol 
tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 

originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

Desviament de Serveis. 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir 
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 

contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 

Mesures d'ordre i Seguretat. 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 
l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna 
altra persona o Entitat. Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat 

Social. 

 

Abonament d'Unitats d'Obra. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 
Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició 
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econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de 
la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. 
La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els 
materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

 

Control d'unitats d'obra. 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures del 
laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització del control de Qualitat, segons l'esquema aprovat 
per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud 
de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el següent esquema 
de funcionament: 

-  A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

-  Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, 
a l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats 
negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 

 

 

 

 

Buesa (Huesca), Agost de 2022 

Pol Grau Nicuesa, Arquitecte Tècnic 
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Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 01 TREBALLS PREVIS

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
58)

7,55 89,569 676,25

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 57)

0,09 89,569 8,06

TOTAL Capítulo 01.01 684,31

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 62)

14,28 2,480 35,41

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 61)

6,91 42,440 293,26

3 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 60)

23,04 1,000 23,04

4 DLP020 U Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 11)

12,48 1,000 12,48

5 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 68)

1,06 90,310 95,73

6 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució
d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor (P - 67)

5,30 45,660 242,00

7 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 65)

16,29 1,000 16,29

8 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 66)

17,99 1,000 17,99

9 DSC010 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

17,81 1,000 17,81

EUR
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Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 14)

10 DRF020 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de
fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície
suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte. (P - 12)

7,70 151,397 1.165,76

11 DSC020 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin
estar units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte. (P - 15)

47,58 7,150 340,20

12 DICO020X U Desmuntatge de caldera de butà i els seus components, de 20 kW de
potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 6)

122,08 1,000 122,08

13 DIS010 m Demolició de col·lector enterrat de PVC o polipropilè, de 200 mm de
diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Demolició de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. (P
- 7)

8,94 12,000 107,28

14 DIS060 m Desmuntatge de derivació individual, de 40 mm de diàmetre màxim,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

2,95 10,000 29,50

EUR
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Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. (P -
10)

15 DIS040 m Desmuntatge de canaló vist, de 250 mm de desenvolupament màxim,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. (P -
9)

5,38 37,940 204,12

16 DIS030 m Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. (P -
8)

3,76 14,830 55,76

17 DSM010 U Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb mitjans manuals, i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament,
sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui
estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de
l'aixeteria i dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició i connexionat de l'element.
Muntatge de l'aixeteria. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió
o contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte. (P - 16)

87,87 1,000 87,87

18 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 69)

8,05 69,920 562,86

19 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 59)

23,04 7,000 161,28

20 P21GN-4RUJ u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 64)

2,91 3,000 8,73

21 P21GN-4RUD u Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 63)

2,91 10,000 29,10

22 ADE006 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans manuals, i càrrega manual a camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels

42,21 20,520 866,15

EUR
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materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega
manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. (P - 1)

23 DRS070 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte. (P - 13)

10,76 45,660 491,30

TOTAL Capítulo 01.02 4.986,00

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 03 FONAMENTS

1 P001001 m2 Impermeabilització i drenatge de solera de fonamentació constituïda
per: Capa de formació de pendents; imprimació bituminosa de base
aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, capa anticapilaritat formada per
làmina de polietilè amb geotèxtil de polipropilè incorporat
DANODREN® H25 PLUS;, làmina bituminosa de betum modificat amb
elastòmers SBS, acabada en làmina geotèxtil, amb armadura de feltre
de polièster, de 4,8 kg/m², resistent als microorganismes, a l'oxidació i
al ponteig de fissures (segons DIT núm. 567R), POLYDAN® 48 P
PARKING adherida al suport amb bufador; capa antipunxonant
formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; aïllament
tèrmic a base de panells de poliestirè extruït DANOPREN® TR, de 50
mm de gruix; capa separadora formada per geotèxtil de polièster
DANOFELT® PY 200; llest per executar solera de formigó i paviment.
Inclou part proporcional de: Trobades amb paraments elevant la
impermeabilització 20 cm a la vertical sobre acabat del paviment,
format per: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m²,
CURIDAN®; banda de reforç en peto amb BANDA DE REFORÇ E 30
P ELAST i banda de terminació amb làmina bituminosa de betum
modificat amb elastòmers SBS, acabada en làmina geotèxtil, amb
armadura de feltre de polièster, de 4,8 kg/m²,
POLYDAN® 48 P PARKING, ambdues adherides al suport i entre si
amb bufador. Productes proveïts de marcatge CE europeu i sistema
d'impermeabilització certificat mitjançant Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT) 567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN®
ESTRUCTURES ENTERRADES. Posada en obra conforme a DIT
567R/21.´´ (P - 56)

76,02 44,370 3.373,01

2 ANS0101 m² Solera de formigó armat de 12 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la

21,43 44,370 950,85

EUR
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seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. (P - 3)

3 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10
cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la
superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. (P - 5)

7,36 44,370 326,56

4 NIJ111 m Formació d'impermeabilització de junt de construcció, vertical o
horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica, temporal o permanent,
mitjançant col·locació de perfil hidroexpansiu a base de cautxú natural
reticular, d'expansió controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm,
fixat al suport mitjançant emprimació adhesiva. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport, i cavalcaments dels extrems del
perfil.
Inclou: Neteja del suport. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 55)

10,50 38,150 400,58

5 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes
procedents de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 2)

9,30 44,370 412,64

TOTAL Capítulo 01.03 5.463,64

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022
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Título 3 01 FAÇANA PRINCIPAL
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1 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 20, de 63 mm
d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de
guix laminat tipus tallafoc de 15 mm d'espessor, cargolada directament
a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de
48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb
disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat del parament
vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de
paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les
plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels
perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i
de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305. (P - 89)

47,02 34,577 1.625,81

2 NAO020 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic entre la cara interior
d'una fulla exterior de façana o una partició interior i l'extradossat
autoportant de plaques (no inclòs en aquest preu), format per panell
rígid de llana de roca, Acustilaine 70 ´´ISOVER´´, segons UNE-EN
13162, no revestit, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,75
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), fixat mecànicament a la
fàbrica. Inclús p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre
el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 53)

14,96 34,577 517,27

3 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix
laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base. (P - 87)

8,10 34,577 280,07

TOTAL Título 3 01.04.01 2.423,15

EUR
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Título 3 02 FAÇANA SECUNDARIA

1 RFS010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre
parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base. (P - 86)

8,67 53,951 467,76

2 NAS010 m² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (120 kg/m³
en la capa superior i 70 kg/m³ en la capa inferior), no revestit,
Rocksate Duo Plus ´´ROCKWOOL´´, de 140 mm d'espessor, segons
UNE-EN 13162, resistència tèrmica 3,85 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions
mecàniques.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de
regularització ni la capa d'acabat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 54)

78,75 53,951 4.248,64

3 P811-3F59 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 79)

39,41 53,951 2.126,21

4 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII
W1, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment, amb col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo.
Inclús preparació de la superfície suport, mitjançant l'aplicació d'una
primera capa de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15, de 5 mm d'espessor, que serveix de subjecció al parament,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de
la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m²
i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². (P - 88)

26,75 53,951 1.443,19

EUR
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TOTAL Título 3 01.04.02 8.285,80
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Título 3 03 FAÇANA ENTERRADA

1 P7918A6Z m2 Trasdós de mur o estrep constituït per: imprimació bituminosa de base
dissolvent, 0,3 kg/m², IMPRIDAN® 100, làmina bituminosa de betum
modificat amb elastòmers SBS, de superfície no protegida, amb
armadura de feltre de polièster, de 3 kg/ m², ESTERDAN® 30 P
ELAST adherida al suport amb bufador; capa drenant i filtrant formada
per làmina de polietilè amb geotèxtil de polipropilè incorporat
DANODREN® H25 PLUS, fixat mecànicament al suport o mitjançant
morter adhesiu PCC ARGOTEC FIXTHERM ÉLITE NET ZERO;
canonada de drenatge perforat i corrugat de PEAD TUBODAN® 250;
farciment granular embolicat amb capa filtrant formada per geotèxtil de
polièster DANOFELT® PY 200; llest per abocar terres. Inclou part
proporcional de: trobades amb paraments, cantons i racons format per:
imprimació bituminosa de base solvent, 0,3 kg/m², IMPRIDAN® 100;
banda de reforç a la cantonada amb BANDA DE REFORÇ I 30 P
ELAST. Productes proveïts de marcatge CE europeu i sistema
d'impermeabilització certificat mitjançant Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT) 567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN®
ESTRUCTURES ENTERRADES. Posada en obra conforme a DIT
núm. 567R/21. Mesura la superfície realment executada. (P - 77)

44,28 17,480 774,01

2 ASD040 m³ Formació de reblert de grava filtrant classificada, quines
característiques i composició granulomètrica compleixen l'exposat en
l'art. 421 del PG-3, en extradós de mur, per a facilitar el drenatge de
les aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments
la sobreempenta hidrostàtica contra les estructures de contenció.
Compost per successives capes de 30 cm de gruix, esteses i
compactades per sobre de la xarxa de drenatge (no inclosa en aquest
preu), amb mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no
inferior al 80% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (no inclòs en aquest preu). Fins i tot
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació d'aquests. Totalment acabat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
farciment. Replanteig general i de nivells. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres
a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats. (P - 4)

34,64 69,920 2.422,03

3 RUC020 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Morcem Cal
´´GRUPO PUMA´´. EMPRIMACIÓ: Fijamor ´´GRUPO PUMA´´; CAPA
DE REGULARITZACIÓ: morter d'ofici de paleta, Morcem Cal Muro
´´GRUPO PUMA´´, de 10 mm d'espessor; CAPA BASE: morter de
calç, tipus CR CSII W0, segons UNE-EN 998-1, Morcem Cal Base
´´GRUPO PUMA´´, color a escollir, de 10 mm d'espessor, aplicat en
una capa, aplicat manualment; CAPA D'ACABAT: morter de calç,
imitació de lliscat tradicional, tipus CR CSI W2, segons UNE-EN
998-1, Morcem Cal Acabado ´´GRUPO PUMA´´, color a escollir, de 8
mm de gruix total, aplicat manualment.
Inclou: Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa de
regularització. Aplicació de la capa base. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment

99,29 17,480 1.735,59

EUR
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executada segons especificacions de Projecte. (P - 93)

TOTAL Título 3 01.04.03 4.931,63

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 05 DIVISÒRIES

1 P6145-56PH m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 76)

23,05 11,938 275,17

2 P811-3F3B m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb guix
C6 (P - 78)

41,61 11,938 496,74

3 P89I-4V8O m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 80)

3,11 11,938 37,13

TOTAL Capítulo 01.05 809,04

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 06 PAVIMENTS

Título 3 01 INTERIOR

1 RSG020 m Entornpeu ceràmic de gres rústic, de 7 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu
cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu.
Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 91)

8,73 38,150 333,05

2 RSG010 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres rústic, de
25x25 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb adhesiu
cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, color gris, i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus
L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de
la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb
parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de
partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del
material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 90)

26,92 44,370 1.194,44

EUR
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TOTAL Título 3 01.06.01 1.527,49

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 06 PAVIMENTS

Título 3 02 EXTERIOR

1 P9D5-35YT m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminatcol·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 81)

50,98 9,590 488,90

2 P5Z14-4ZBM m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà (P - 73)

5,21 9,590 49,96

TOTAL Título 3 01.06.02 538,86

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 07 DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 LEM140 U Block de porta exterior d'entrada a habitatge, cuirassada normalitzada,
de fusta, d'una fulla, de 100x203x8 cm, compost per Ànima formada
per una planxa plegada d'acer electrogalvanitzat, soldada en ambdues
cares a planxes d'acer de 0,8 mm d'espessor i reforçada per perfils
omega verticals, d'acer, acabat amb tauler llis en ambdues cares de
fusta de pi país, bastidor de tub d'acer i marc d'acer galvanitzat, amb
pany de seguretat amb tres punts frontals de tancament (10 pestells);
sobre bastiment de base d'acer galvanitzat pintat amb pols de polièster
de 140 mm d'espessor. Inclús tapajunts en ambdues cares, frontisses
fabricades en perfil d'acer, rivet de goma i feltre amb tancament
automàtic al terra, pern i esfera d'acer inoxidable amb rodaments,
espiell, pom i tirador, tallavents ocult en la part inferior de la porta,
ferraments de penjar i de seguretat, i escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra
del bastiment de base, fixat amb ancoratges químics.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat
del bloc de porta en el bastiment de base. Fixació del bloc de porta al
bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 43)

1.156,19 1,000 1.156,19

2 LSA0101 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues
fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1000x1000 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la

725,03 2,000 1.450,06

EUR
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fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 47)

3 LCL0602 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues
fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1000x1900 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 38)

1.032,47 1,000 1.032,47

4 LCL0603 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 500x500
mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de
68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la
fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral
dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 39)

410,42 1,000 410,42

5 LCL0604 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 750x750
mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de
68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la
fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral
dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la

475,97 1,000 475,97

EUR
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fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 40)

6 LCL0605 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 600x600
mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de
68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la
fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral
dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 41)

435,02 1,000 435,02

7 LCL0606 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues
fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1200 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 42)

813,75 1,000 813,75

8 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb
tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment
de base de pi país de 80x35 mm; galzes massissos, de pi melis de
80x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i
manovella sobre escut llarg de ferro forjat, sèrie mitja; silicona incolora
per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de
rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 45)

271,30 1,000 271,30

9 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis,
envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;

296,70 1,000 296,70

EUR
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galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de
pi melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar,
de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica;
silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de
rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 46)

10 LSA0102 U Persiana de cadeneta de 1000x1000 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat natural, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 48)

61,79 2,000 123,58

11 LSA0103 U Persiana de cadeneta de 1000x1900 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat natural, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 49)

78,77 1,000 78,77

12 LSA0104 U Persiana de cadeneta de 1200x1200 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat natural, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 50)

77,23 1,000 77,23

13 LVC030 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12
aire/8 ´´SAINT GOBAIN´´, conjunt format per vidre exterior
PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa emissivitat tèrmica
incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre
interior PLANICLEAR de 8 mm d'espessor; 24 mm de gruix total, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N ´´SIKA´´,
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm. (P - 51)

95,35 6,104 582,02

TOTAL Capítulo 01.07 7.203,48

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 08 ESCALA

1 EHE010 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat
de formigó, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb

129,06 3,800 490,43

EUR
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una quantia aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva
cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10
usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge
del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós
en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 17)

2 REP010 U Revestiment d'escales en angle, de dos trams rectes amb replà
intermedi amb 15 esglaons de 90 cm d'amplada, mitjançant el
muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada de
granit Blau Nit, acabat polit i davanter de granit Gris Quintana, acabat
polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits;
entornpeu de granit Gris Perla de dos peces de 37x7x2 cm, cara i
cantells polits, col·locat en un lateral, rebuts tot això amb morter de
ciment M-5, sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Inclús
revestiment de replà i rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per
a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de
les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Humectació
de l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer
esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses.
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 85)

1.357,32 1,000 1.357,32

3 FDD120 m Barana de fusta de pi país envernissada, de 90 cm d'altura, amb
passamans superior i sòcol inferior de 65x70 mm de diàmetre,
balustres tornejats de 5 cm emboetats cada 12 cm, per escala en
angle, de dos trams rectes amb replà intermedi. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols
d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams. Resolució de les unions al
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos,
la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P
- 18)

199,11 8,280 1.648,63

TOTAL Capítulo 01.08 3.496,38

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 09 ARMARI CALDERA

1 P43B-JJ42 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 90 mm de gruix formada
per 3 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense
urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues
cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus

110,25 10,868 1.198,20

EUR
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habitatge en les dues cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat
en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en
l'altre, inclou ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 72)

2 P5Z22-FHO2 m2 Solera 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 40 mm de gruix i cara interior amb
tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i
segellat de junts (P - 74)

66,00 2,036 134,38

3 RSJ010 m² Tarima per a exterior, formada per taules massisses de fusta
tecnològica (WPC) amb fibres de fusta i polietilè, de 20x127x2440 mm,
una cara vista amb textura de fusta, fixades mitjançant el sistema de
fixació oculta, sobre llistons de fusta de pi, amb classe d'ús 4 segons
UNE-EN 335 de 35x45 mm, separades entre elles 300 mm i recolzats
sobre suports regulables, de poliolefines, amb base rodona plana, per
a altures entre 30 i 50 mm. Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a
subjecció dels posts a les llates d'empostissar i massilla de poliuretà
per a fixació dels suports regulables a la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el perfil per a acabat
lateral.
Inclou: Replanteig i anivellació dels suports. Aplicació de la massilla.
Col·locació de les llates d'empostissar sobre els suports. Col·locació
de les taules de la primera filada. Fixació d'una filada de clips sobre la
llata d'empostissar. Presentació de les taules de la segona filada.
Encaix dels clips entre les taules. Col·locació i fixació de les
successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 92)

115,09 2,036 234,32

4 LPA010 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1945 mm
de llum i altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i
cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del
bastiment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 44)

144,27 1,000 144,27

TOTAL Capítulo 01.09 1.711,17
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Capítulo 10 INSTAL·LACIONS

Título 3 01 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 PD54-72U4 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 amb sortida horitzontal de
110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una
càrrega classe M 125, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 82)

83,38 1,000 83,38

2 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, dutxa amb columna, realitzada amb tub de PVC, sèrie B

371,53 1,000 371,53

EUR
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per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a
la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 32)

3 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa
de desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 33)

207,39 1,000 207,39

4 ISD024 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per:
bonera, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs
que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 35)

78,77 1,000 78,77

5 ISD023 U Xarxa interior d'evacuació, per galeria amb dotació per: presa de
desguàs per a rentadora, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 34)

128,64 1,000 128,64

6 PD7A-EUU7 m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 83)

76,69 13,000 996,97

EUR
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TOTAL Título 3 01.10.01 1.866,68

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 10 INSTAL·LACIONS

Título 3 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, dutxa amb columna, realitzada amb tub de polietilè
reticulat (PE-X), model Aqua Pipe ´´UPONOR IBERIA´´, per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 28)

469,01 1,000 469,01

2 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera,
presa i aixeta de pas per rentavaixelles, presa i clau de pas per
rentadora, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), model Aqua
Pipe ´´UPONOR IBERIA´´, per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 29)

403,48 1,000 403,48

TOTAL Título 3 01.10.02 872,49

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 10 INSTAL·LACIONS

Título 3 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 IEI015 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge
unifamiliar amb grau d'electrificació bàsica, amb les següents
estances: accés, escala de 4,16 m, menjador de 27,72 m², menjador
de 20,25 m², dormitori doble de 18,68 m², bany, cuina de 10,63 m²,
composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor
general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), 1 interruptor diferencial,
1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2), 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A (C3), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de

2.031,82 1,000 2.031,82

EUR
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20 A (C4), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C5);
CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció al foc classe
Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4, rentadora,
rentavaixelles i termos elèctric H07V-K reacció al foc classe Eca 3G4
mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G2,5 mm²; MECANISMES gamma bàsica amb tecla o
tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús tub
protector, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb
tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada,  connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al
quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat
de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 27)

TOTAL Título 3 01.10.03 2.031,82
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Capítulo 10 INSTAL·LACIONS

Título 3 04 INSTAL·LACIÓ CALDERA

1 P5ZZB-4SSX u Formació de xemeneia d'obra tradicional amb paret divisòria recolzada
de gruix 14 cm, de maó calat, arrebossat remolinat i barret amb teula
àrab.  (P - 75)

241,23 1,000 241,23

2 ICQ015 U Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 6,2 a 30
kW, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 1230x590x940 mm,
aïllament interior, càmera de combustió amb sistema automàtic de
neteja del cremador mitjançant graella basculant, bescanviador de
calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica, sistema
d'extracció de fums amb regulació de velocitat, calaix per a recollida de
cendres del mòdul de combustió, aprofitament de la calor residual,
equip de neteja, control de la combustió mitjançant sonda integrada,
sistema de comandament integrat amb pantalla tàctil, per al control de
la combustió i de l'acumulador d'A.C.S., base de recolzament
antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de retorn per
sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 1´´ de
diàmetre i bomba de circulació, regulador de tir de 150 mm de
diàmetre, amb clapeta antiexplosió, limitador tèrmic de seguretat, tarat
a 95°C, base de recolzament antivibracions, sense incloure el
conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora
per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera
i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 25)

11.614,47 1,000 11.614,47

3 NAA010 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació exterior de calefacció,
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant cilíndrica modelada de llana
de vidre, oberta longitudinalment per la generatriu, de 27,0 mm de
diàmetre interior i 40,0 mm de gruix, protecció amb emulsió asfàltica i
revestiment de pintura protectora per a aïllament, de color blanc.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de

11,68 3,000 35,04

EUR
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l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Aplicació de pintura protectora
en la superfície de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 52)

TOTAL Título 3 01.10.04 11.890,74
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Capítulo 10 INSTAL·LACIONS

Título 3 05 INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ

1 ICE0401 U Radiador compost de 5 elements, sent cadascun d'ells d'alumini
injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm d'altura, 80 mm
d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència
calorífica 62 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W
per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima
de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús,
purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge
d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 19)

146,60 1,000 146,60

2 ICE0402 U Radiador compost de 6 elements, sent cadascun d'ells d'alumini
injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm d'altura, 80 mm
d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència
calorífica 62 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W
per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima
de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús,
purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge
d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 20)

170,62 1,000 170,62

3 ICE0403 U Radiador compost de 14 elements, sent cadascun d'ells d'alumini
injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm d'altura, 80 mm
d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència
calorífica 62 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W
per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima
de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús,
purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge
d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

362,77 1,000 362,77

EUR
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documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 21)

4 ICE0404 U Radiador compost de 8 elements, sent cadascun d'ells d'alumini
injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm d'altura, 80 mm
d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència
calorífica 62 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W
per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima
de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús,
purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge
d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 22)

218,65 3,000 655,95

5 ICE0405 U Radiador compost de 12 elements, sent cadascun d'ells d'alumini
injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm d'altura, 80 mm
d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència
calorífica 62 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W
per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima
de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús,
purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge
d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 23)

314,74 1,000 314,74

6 ICE0406 U Radiador compost de 4 elements, sent cadascun d'ells d'alumini
injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm d'altura, 80 mm
d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència
calorífica 62 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W
per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima
de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús,
purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports,
ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge
d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 24)

122,55 1,000 122,55

7 ICS010 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm
de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en
rotllos, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de
servei.

15,34 57,000 874,38

EUR
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Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 26)

TOTAL Título 3 01.10.05 2.647,61

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 10 INSTAL·LACIONS

Título 3 06 INSTAL·LACIÓ PLUVIALS

1 ISB020 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 100 mm, color gris
clar, per a recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb
sistema d'unió per endoll i enganxat mitjançant adhesiu, col·locades
amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes
i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 30)

17,60 14,830 261,01

2 ISC010 m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250
mm, color gris clar, unió enganxada amb adhesiu, per a recollida
d'aigües, format per peces preformades, fixades amb gafes especials
de subjecció al ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús
suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a
baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels
elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 31)

17,13 37,940 649,91

TOTAL Título 3 01.10.06 910,92

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 10 INSTAL·LACIONS

Título 3 07 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

1 ISK010 Ut Extractor de cuina, de dimensions 218x127x304 mm, velocitat 2250
r.p.m., cabdal de descàrrega lliure 250 m³/h, amb tram de connexió de
tub flexible d'alumini. (P - 36)

89,25 1,000 89,25

2 IVV225 m Conducte de ventilació, format per tub semirígid, circular, multicapa,
amb la superfície exterior corrugada i la interior llisa, de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), de color gris, amb tractament en la seva
superfície interior per evitar l'acumulació de pols i facilitar la seva
neteja, amb aïllament exterior de 9 mm d'espessor, de 90 mm de
diàmetre exterior. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a

30,94 2,900 89,73

EUR
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l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 37)

3 PEKK-38FY u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 84)

24,56 1,000 24,56

TOTAL Título 3 01.10.07 203,54

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 11 EQUIPAMENTS

1 SAI010 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de
porcellana sanitària, model Meridian ´´ROCA´´, color Blanco, de
370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de
360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda.
Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 94)

446,43 1,000 446,43

2 SAL020 U Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, model Berna
´´ROCA´´, color Blanco, de 560x420 mm, equipat amb aixetes
monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i
limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs,
acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 95)

396,56 1,000 396,56

3 SCE030 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, polivalent bàsica. Inclús closa
de la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 96)

384,57 1,000 384,57

4 SCE040 U Forn elèctric, convencional, d'acer inoxidable. Totalment muntat,
instal·lat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 97)

320,86 1,000 320,86

EUR
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5 SCF010 U Aigüera d'encastar en taulell, de gres, de 1 cubeta, color, de 500x500
mm, amb vàlvula amb desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb
aixeteria amb muntura convencional per a aigüera, gamma bàsica,
compost de canella giratòria, amb airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de
l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 98)

336,48 1,000 336,48

6 SCM026 U Mobiliari complet en cuina compost per 2,17 m de mobles baixos amb
sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina constituïts per tauler
enllistonat de fusta de pi, classe SWP/2 NS, per a ús en ambient
humit, de 19 mm d'espessor, amb els caires vists, acabats amb vernís
de poliuretà; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli
de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de
16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels
mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els
electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació,
fixació i anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de
restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 99)

1.524,71 2,000 3.049,42

TOTAL Capítulo 01.11 4.934,32

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 12 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS U Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'Obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
(P - 100)

3.716,21 1,000 3.716,21

TOTAL Capítulo 01.12 3.716,21

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022

Capítulo 13 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6I m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 70)

23,96 0,000 0,00

EUR
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2 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 71)

23,00 100,000 2.300,00

TOTAL Capítulo 01.13 2.300,00

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 01  TREBALLS PREVIS

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

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

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Planta Baixa
3 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
4 1,550 2,400 3,720 C#*D#*E#*F#
5 Planta Primera C#*D#*E#*F#
6 4,500 3,390 15,255 C#*D#*E#*F#
7 FAÇANA SECUNDARIA
8 Planta Baixa
9 2,380 2,455 5,843 C#*D#*E#*F#

10 2,050 2,400 4,920 C#*D#*E#*F#
11 5,040 2,600 13,104 C#*D#*E#*F#
12 Planta Primera
14 7,394 3,056 22,596 C#*D#*E#*F#
15 3,605 3,573 12,881 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,569

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

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

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Planta Baixa C#*D#*E#*F#
3 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
4 1,550 2,400 3,720 C#*D#*E#*F#
5 Planta Primera C#*D#*E#*F#
6 4,500 3,390 15,255 C#*D#*E#*F#
7 FAÇANA SECUNDARIA C#*D#*E#*F#
8 Planta Baixa C#*D#*E#*F#
9 2,380 2,455 5,843 C#*D#*E#*F#

10 2,050 2,400 4,920 C#*D#*E#*F#
11 5,040 2,600 13,104 C#*D#*E#*F#
12 Planta Primera C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 7,394 3,056 22,596 C#*D#*E#*F#
15 3,605 3,573 12,881 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,569

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 02  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

EUR
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1 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

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

1 2,480 2,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,480

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Cuina 10,640 10,640 C#*D#*E#*F#
2 Menjador - Sala 28,400 28,400 C#*D#*E#*F#
3 Bany 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,440

3 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 DLP020 U Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

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

1 Planta Baixa
2 45,660 45,660 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera
4 44,650 44,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,310

6 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Planta baixa
2 45,660 45,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,660

7 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 DSC010 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 DRF020 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals,
sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

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

1 Planta Primera 44,660 3,390 151,397 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,397

11 DSC020 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

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

1 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,150

12 DICO020X U Desmuntatge de caldera de butà i els seus components, de 20 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les
peces especials i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de
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l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 DIS010 m Demolició de col·lector enterrat de PVC o polipropilè, de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Demolició de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 DIS060 m Desmuntatge de derivació individual, de 40 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les
peces especials i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 DIS040 m Desmuntatge de canaló vist, de 250 mm de desenvolupament màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les
peces especials i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

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

1 12,130 12,130 C#*D#*E#*F#
2 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
3 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#
4 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,940

16 DIS030 m Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les
peces especials i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

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

1 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
2 5,770 2,000 11,540 C#*D#*E#*F#
3 1,190 1,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,830

17 DSM010 U Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el
mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i
connexionat de l'element. Muntatge de l'aixeteria. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment desmuntades i reposades segons
especificacions de Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 4,370 4,000 4,000 69,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,920

19 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

20 P21GN-4RUJ u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

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

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

21 P21GN-4RUD u Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 ADE006 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i càrrega manual a camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega manual a
camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

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

1 Intterior
2 45,660 0,400 18,264 C#*D#*E#*F#
3 Porxo
4 7,520 0,300 2,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,520

23 DRS070 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

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

1 45,660 45,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,660

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 03  FONAMENTS

1 P001001 m2 Impermeabilització i drenatge de solera de fonamentació constituïda per: Capa de formació de pendents;
imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, capa anticapilaritat formada per làmina de
polietilè amb geotèxtil de polipropilè incorporat DANODREN® H25 PLUS;, làmina bituminosa de betum
modificat amb elastòmers SBS, acabada en làmina geotèxtil, amb armadura de feltre de polièster, de 4,8 kg/m²,
resistent als microorganismes, a l'oxidació i al ponteig de fissures (segons DIT núm. 567R), POLYDAN® 48 P
PARKING adherida al suport amb bufador; capa antipunxonant formada per geotèxtil de polièster DANOFELT®
PY 200; aïllament tèrmic a base de panells de poliestirè extruït DANOPREN® TR, de 50 mm de gruix; capa
separadora formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; llest per executar solera de formigó i
paviment. Inclou part proporcional de: Trobades amb paraments elevant la impermeabilització 20 cm a la vertical
sobre acabat del paviment, format per: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda
de reforç en peto amb BANDA DE REFORÇ E 30 P ELAST i banda de terminació amb làmina bituminosa de
betum modificat amb elastòmers SBS, acabada en làmina geotèxtil, amb armadura de feltre de polièster, de 4,8
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kg/m²,
POLYDAN® 48 P PARKING, ambdues adherides al suport i entre si amb bufador. Productes proveïts de
marcatge CE europeu i sistema d'impermeabilització certificat mitjançant Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT)
567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURES ENTERRADES. Posada en obra
conforme a DIT 567R/21.´´

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

1 Cuina
2 10,630 10,630 C#*D#*E#*F#
3 Menjador- Sala
4 27,720 27,720 C#*D#*E#*F#
5 Bany
6 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
7 Sota Escala
8 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,370

2 ANS0101 m² Solera de formigó armat de 12 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense
tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

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

1 Cuina
2 10,630 10,630 C#*D#*E#*F#
3 Menjador- Sala C#*D#*E#*F#
4 27,720 27,720 C#*D#*E#*F#
5 Bany C#*D#*E#*F#
6 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
7 Sota Escala C#*D#*E#*F#
8 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,370

3 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

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

1 Cuina
2 10,630 10,630 C#*D#*E#*F#
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3 Menjador- Sala C#*D#*E#*F#
4 27,720 27,720 C#*D#*E#*F#
5 Bany C#*D#*E#*F#
6 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
7 Sota Escala C#*D#*E#*F#
8 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,370

4 NIJ111 m Formació d'impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica,
temporal o permanent, mitjançant col·locació de perfil hidroexpansiu a base de cautxú natural reticular,
d'expansió controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm, fixat al suport mitjançant emprimació adhesiva.
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, i cavalcaments dels extrems del perfil.
Inclou: Neteja del suport. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 38,150 38,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,150

5 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no
superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 Cuina
2 10,630 10,630 C#*D#*E#*F#
3 Menjador- Sala C#*D#*E#*F#
4 27,720 27,720 C#*D#*E#*F#
5 Bany C#*D#*E#*F#
6 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
7 Sota Escala C#*D#*E#*F#
8 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,370

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 04  TANCAMENTS
Título 3 01  FAÇANA PRINCIPAL

1 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 20, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de
l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus tallafoc de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i
muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´,

EUR



Rehabilitació, habitatge Buesa, TFG.

AMIDAMENTS Data: 14/08/22 Pàg.: 9

muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals
i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta
per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de
les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

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

1 Planta Baixa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
3 1,550 2,400 3,720 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera
5 4,500 3,390 15,255 C#*D#*E#*F#
6 2,420 3,100 7,502 C#*D#*E#*F#
7 Finestres
8 0,500 0,500 -1,000 -0,250 C#*D#*E#*F#
9 1,900 1,000 -1,000 -1,900 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 34,577

2 NAO020 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic entre la cara interior d'una fulla exterior de façana o una partició
interior i l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs en aquest preu), format per panell rígid de llana de roca,
Acustilaine 70 ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,75
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), fixat mecànicament a la fàbrica. Inclús p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 Planta Baixa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
3 1,550 2,400 3,720 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera
5 4,500 3,390 15,255 C#*D#*E#*F#
6 2,420 3,100 7,502 C#*D#*E#*F#
7 Finestres
8 0,500 0,500 -1,000 -0,250 C#*D#*E#*F#
9 1,900 1,000 -1,000 -1,900 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 34,577

3 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
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Rehabilitació, habitatge Buesa, TFG.

AMIDAMENTS Data: 14/08/22 Pàg.: 10

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

1 Planta Baixa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
3 1,550 2,400 3,720 C#*D#*E#*F#
4 Planta Primera
5 4,500 3,390 15,255 C#*D#*E#*F#
6 2,420 3,100 7,502 C#*D#*E#*F#
7 Finestres
8 0,500 0,500 -1,000 -0,250 C#*D#*E#*F#
9 1,900 1,000 -1,000 -1,900 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 34,577

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 04  TANCAMENTS
Título 3 02  FAÇANA SECUNDARIA

1 RFS010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

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

1 Planta Baixa
2 2,380 2,455 5,843 C#*D#*E#*F#
3 2,050 2,400 4,920 C#*D#*E#*F#
4 5,040 2,600 13,104 C#*D#*E#*F#
5 Porta
6 2,030 1,000 -1,000 -2,030 C#*D#*E#*F#
7 Finestra
8 0,750 0,750 -1,000 -0,563 C#*D#*E#*F#
9 Planta Primera

11 7,394 3,056 22,596 C#*D#*E#*F#
12 3,605 3,573 12,881 C#*D#*E#*F#
13 Finestres
14 1,200 1,200 -1,000 -1,440 C#*D#*E#*F#
15 0,600 0,600 -1,000 -0,360 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,000 -1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,951

2 NAS010 m² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per panell rígid de llana de roca volcànica
de doble densitat (120 kg/m³ en la capa superior i 70 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo Plus
´´ROCKWOOL´´, de 140 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 3,85 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de regularització ni la capa d'acabat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Rehabilitació, habitatge Buesa, TFG.

AMIDAMENTS Data: 14/08/22 Pàg.: 11

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

1 Planta Baixa
2 2,380 2,455 5,843 C#*D#*E#*F#
3 2,050 2,400 4,920 C#*D#*E#*F#
4 5,040 2,600 13,104 C#*D#*E#*F#
5 Porta C#*D#*E#*F#
6 2,030 1,000 -1,000 -2,030 C#*D#*E#*F#
7 Finestra C#*D#*E#*F#
8 0,750 0,750 -1,000 -0,563 C#*D#*E#*F#
9 Planta Primera C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 7,394 3,056 22,596 C#*D#*E#*F#
12 3,605 3,573 12,881 C#*D#*E#*F#
13 Finestres C#*D#*E#*F#
14 1,200 1,200 -1,000 -1,440 C#*D#*E#*F#
15 0,600 0,600 -1,000 -0,360 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,000 -1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,951

3 P811-3F59 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

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

1 Planta Baixa
2 2,380 2,455 5,843 C#*D#*E#*F#
3 2,050 2,400 4,920 C#*D#*E#*F#
4 5,040 2,600 13,104 C#*D#*E#*F#
5 Porta C#*D#*E#*F#
6 2,030 1,000 -1,000 -2,030 C#*D#*E#*F#
7 Finestra C#*D#*E#*F#
8 0,750 0,750 -1,000 -0,563 C#*D#*E#*F#
9 Planta Primera C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 7,394 3,056 22,596 C#*D#*E#*F#
12 3,605 3,573 12,881 C#*D#*E#*F#
13 Finestres C#*D#*E#*F#
14 1,200 1,200 -1,000 -1,440 C#*D#*E#*F#
15 0,600 0,600 -1,000 -0,360 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,000 -1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,951

4 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment, amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i
reforçar-lo. Inclús preparació de la superfície suport, mitjançant l'aplicació d'una primera capa de morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, de 5 mm d'espessor, que serveix de subjecció al parament,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts
de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles
no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació
del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
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Rehabilitació, habitatge Buesa, TFG.

AMIDAMENTS Data: 14/08/22 Pàg.: 12

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

1 Planta Baixa
2 2,380 2,455 5,843 C#*D#*E#*F#
3 2,050 2,400 4,920 C#*D#*E#*F#
4 5,040 2,600 13,104 C#*D#*E#*F#
5 Porta C#*D#*E#*F#
6 2,030 1,000 -1,000 -2,030 C#*D#*E#*F#
7 Finestra C#*D#*E#*F#
8 0,750 0,750 -1,000 -0,563 C#*D#*E#*F#
9 Planta Primera C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 7,394 3,056 22,596 C#*D#*E#*F#
12 3,605 3,573 12,881 C#*D#*E#*F#
13 Finestres C#*D#*E#*F#
14 1,200 1,200 -1,000 -1,440 C#*D#*E#*F#
15 0,600 0,600 -1,000 -0,360 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,000 -1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,951

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 04  TANCAMENTS
Título 3 03  FAÇANA ENTERRADA

1 P7918A6Z m2 Trasdós de mur o estrep constituït per: imprimació bituminosa de base dissolvent, 0,3 kg/m², IMPRIDAN® 100,
làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, de superfície no protegida, amb armadura de feltre
de polièster, de 3 kg/ m², ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al suport amb bufador; capa drenant i filtrant
formada per làmina de polietilè amb geotèxtil de polipropilè incorporat DANODREN® H25 PLUS, fixat
mecànicament al suport o mitjançant morter adhesiu PCC ARGOTEC FIXTHERM ÉLITE NET ZERO; canonada
de drenatge perforat i corrugat de PEAD TUBODAN® 250; farciment granular embolicat amb capa filtrant
formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; llest per abocar terres. Inclou part proporcional de:
trobades amb paraments, cantons i racons format per: imprimació bituminosa de base solvent, 0,3 kg/m²,
IMPRIDAN® 100; banda de reforç a la cantonada amb BANDA DE REFORÇ I 30 P ELAST. Productes proveïts
de marcatge CE europeu i sistema d'impermeabilització certificat mitjançant Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT)
567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURES ENTERRADES. Posada en obra
conforme a DIT núm. 567R/21. Mesura la superfície realment executada.

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

1 4,370 4,000 17,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,480

2 ASD040 m³ Formació de reblert de grava filtrant classificada, quines característiques i composició granulomètrica
compleixen l'exposat en l'art. 421 del PG-3, en extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les aigües
procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra les estructures
de contenció. Compost per successives capes de 30 cm de gruix, esteses i compactades per sobre de la xarxa
de drenatge (no inclosa en aquest preu), amb mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al
80% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests.
Totalment acabat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de farciment. Replanteig general i de nivells.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,370 4,000 4,000 69,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,920

3 RUC020 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Morcem Cal ´´GRUPO PUMA´´. EMPRIMACIÓ: Fijamor
´´GRUPO PUMA´´; CAPA DE REGULARITZACIÓ: morter d'ofici de paleta, Morcem Cal Muro ´´GRUPO
PUMA´´, de 10 mm d'espessor; CAPA BASE: morter de calç, tipus CR CSII W0, segons UNE-EN 998-1,
Morcem Cal Base ´´GRUPO PUMA´´, color a escollir, de 10 mm d'espessor, aplicat en una capa, aplicat
manualment; CAPA D'ACABAT: morter de calç, imitació de lliscat tradicional, tipus CR CSI W2, segons
UNE-EN 998-1, Morcem Cal Acabado ´´GRUPO PUMA´´, color a escollir, de 8 mm de gruix total, aplicat
manualment.
Inclou: Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa de regularització. Aplicació de la capa base. Aplicació de
la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 4,370 4,000 17,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,480

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 05  DIVISÒRIES

1 P6145-56PH m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

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

1 3,763 3,685 13,867 C#*D#*E#*F#
2 Porta
3 2,085 0,925 -1,000 -1,929 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,938

2 P811-3F3B m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb guix C6

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

1 3,763 3,685 13,867 C#*D#*E#*F#
2 Porta C#*D#*E#*F#
3 2,085 0,925 -1,000 -1,929 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,938

3 P89I-4V8O m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

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

1 3,763 3,685 13,867 C#*D#*E#*F#
2 Porta C#*D#*E#*F#
3 2,085 0,925 -1,000 -1,929 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,938

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 06  PAVIMENTS
Título 3 01  INTERIOR

1 RSG020 m Entornpeu ceràmic de gres rústic, de 7 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de
l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure
buits de portes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 38,150 38,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,150

2 RSG010 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques
de gres rústic, de 25x25 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb
adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades
amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la
superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5
mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició
de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació
de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 Cuina
2 10,630 10,630 C#*D#*E#*F#
3 Menjador- Sala C#*D#*E#*F#
4 27,720 27,720 C#*D#*E#*F#
5 Bany C#*D#*E#*F#
6 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
7 Sota Escala C#*D#*E#*F#
8 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,370

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 06  PAVIMENTS
Título 3 02  EXTERIOR

1 P9D5-35YT m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 9,590 9,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,590

2 P5Z14-4ZBM m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà

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

1 9,590 9,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,590

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 07  DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 LEM140 U Block de porta exterior d'entrada a habitatge, cuirassada normalitzada, de fusta, d'una fulla, de 100x203x8 cm,
compost per Ànima formada per una planxa plegada d'acer electrogalvanitzat, soldada en ambdues cares a
planxes d'acer de 0,8 mm d'espessor i reforçada per perfils omega verticals, d'acer, acabat amb tauler llis en
ambdues cares de fusta de pi país, bastidor de tub d'acer i marc d'acer galvanitzat, amb pany de seguretat amb
tres punts frontals de tancament (10 pestells); sobre bastiment de base d'acer galvanitzat pintat amb pols de
polièster de 140 mm d'espessor. Inclús tapajunts en ambdues cares, frontisses fabricades en perfil d'acer, rivet
de goma i feltre amb tancament automàtic al terra, pern i esfera d'acer inoxidable amb rodaments, espiell, pom i
tirador, tallavents ocult en la part inferior de la porta, ferraments de penjar i de seguretat, i escuma de poliuretà
per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb ancoratges
químics.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de base.
Fixació del bloc de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de
porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LSA0101 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1000x1000 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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3 LCL0602 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1000x1900 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 LCL0603 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 500x500 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 LCL0604 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 750x750 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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6 LCL0605 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 600x600 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 LCL0606 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1200x1200 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis,
envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 80x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 80x20 mm;
tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat, sèrie mitja; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets.
Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, de
pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de
penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del
vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets.

EUR
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Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 LSA0102 U Persiana de cadeneta de 1000x1000 mm, formada per lamel·les de fusta de pi, acabat natural, unides mitjançant
ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 LSA0103 U Persiana de cadeneta de 1000x1900 mm, formada per lamel·les de fusta de pi, acabat natural, unides mitjançant
ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 LSA0104 U Persiana de cadeneta de 1200x1200 mm, formada per lamel·les de fusta de pi, acabat natural, unides mitjançant
ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 LVC030 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 aire/8 ´´SAINT GOBAIN´´, conjunt format
per vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara
interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre
interior PLANICLEAR de 8 mm d'espessor; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N ´´SIKA´´, compatible amb
el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm.

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

EUR
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1 0,810 2,000 1,620 C#*D#*E#*F#
2 1,632 1,632 C#*D#*E#*F#
3 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#
4 0,422 0,422 C#*D#*E#*F#
5 0,810 0,810 C#*D#*E#*F#
6 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
7 1,210 1,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,104

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 08  ESCALA

1 EHE010 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir
a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons
de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en
10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge
del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

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

1 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

2 REP010 U Revestiment d'escales en angle, de dos trams rectes amb replà intermedi amb 15 esglaons de 90 cm d'amplada,
mitjançant el muntatge dels següents elements: esglaonat format per petjada de granit Blau Nit, acabat polit i
davanter de granit Gris Quintana, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits;
entornpeu de granit Gris Perla de dos peces de 37x7x2 cm, cara i cantells polits, col·locat en un lateral, rebuts
tot això amb morter de ciment M-5, sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Inclús revestiment de
replà i rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer esglaó.
Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses. Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del
tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDD120 m Barana de fusta de pi país envernissada, de 90 cm d'altura, amb passamans superior i sòcol inferior de 65x70
mm de diàmetre, balustres tornejats de 5 cm emboetats cada 12 cm, per escala en angle, de dos trams rectes
amb replà intermedi. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols
d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams. Resolució
de les unions al parament.
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Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

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

1 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
2 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#
3 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
4 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,280

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 09  ARMARI CALDERA

1 P43B-JJ42 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 90 mm de gruix formada per 3 capes de fusta d'avet C24, encolades
amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell,
amb tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet de Douglas
envernissat en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre, inclou ferramenta,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 4,180 2,600 10,868 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,868

2 P5Z22-FHO2 m2 Solera 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 40 mm de gruix i cara interior amb tauler de
pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

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

1 2,036 2,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,036

3 RSJ010 m² Tarima per a exterior, formada per taules massisses de fusta tecnològica (WPC) amb fibres de fusta i polietilè,
de 20x127x2440 mm, una cara vista amb textura de fusta, fixades mitjançant el sistema de fixació oculta, sobre
llistons de fusta de pi, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335 de 35x45 mm, separades entre elles 300 mm i
recolzats sobre suports regulables, de poliolefines, amb base rodona plana, per a altures entre 30 i 50 mm.
Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a subjecció dels posts a les llates d'empostissar i massilla de poliuretà
per a fixació dels suports regulables a la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el perfil per a acabat lateral.
Inclou: Replanteig i anivellació dels suports. Aplicació de la massilla. Col·locació de les llates d'empostissar
sobre els suports. Col·locació de les taules de la primera filada. Fixació d'una filada de clips sobre la llata
d'empostissar. Presentació de les taules de la segona filada. Encaix dels clips entre les taules. Col·locació i
fixació de les successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 2,036 2,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,036

4 LPA010 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1945 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la
part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
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marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació
del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base. Col·locació de
la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 10  INSTAL·LACIONS
Título 3 01  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 PD54-72U4 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, per a una càrrega classe M 125, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa amb columna, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de
diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Rehabilitació, habitatge Buesa, TFG.

AMIDAMENTS Data: 14/08/22 Pàg.: 22

4 ISD024 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per: bonera, realitzada amb tub de PVC, sèrie
B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris
per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ISD023 U Xarxa interior d'evacuació, per galeria amb dotació per: presa de desguàs per a rentadora, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PD7A-EUU7 m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 10  INSTAL·LACIONS
Título 3 02  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa amb columna,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), model Aqua Pipe ´´UPONOR IBERIA´´, per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al
tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

2 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles,
presa i clau de pas per rentadora, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), model Aqua Pipe ´´UPONOR
IBERIA´´, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 10  INSTAL·LACIONS
Título 3 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 IEI015 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge unifamiliar amb grau d'electrificació bàsica, amb
les següents estances: accés, escala de 4,16 m, menjador de 27,72 m², menjador de 20,25 m², dormitori doble
de 18,68 m², bany, cuina de 10,63 m², composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i
precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), 1 interruptor
diferencial, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
(C2), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A (C4), 1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C5); CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al foc classe Eca
3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4, rentadora, rentavaixelles i termos
elèctric H07V-K reacció al foc classe Eca 3G4 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; MECANISMES gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i
embellidor de color blanc. Inclús tub protector, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes
i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components.
Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 10  INSTAL·LACIONS
Título 3 04  INSTAL·LACIÓ CALDERA

1 P5ZZB-4SSX u Formació de xemeneia d'obra tradicional amb paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, arrebossat
remolinat i barret amb teula àrab.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ICQ015 U Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 6,2 a 30 kW, amb cos d'acer soldat i assajat a
pressió, de 1230x590x940 mm, aïllament interior, càmera de combustió amb sistema automàtic de neteja del
cremador mitjançant graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja
automàtica, sistema d'extracció de fums amb regulació de velocitat, calaix per a recollida de cendres del mòdul
de combustió, aprofitament de la calor residual, equip de neteja, control de la combustió mitjançant sonda
integrada, sistema de comandament integrat amb pantalla tàctil, per al control de la combustió i de l'acumulador
d'A.C.S., base de recolzament antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C,
compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 1´´ de diàmetre i bomba de circulació, regulador de tir de 150 mm
de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, base de recolzament
antivibracions, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb
les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 NAA010 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació exterior de calefacció, col·locada superficialment, per la distribució
de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta
longitudinalment per la generatriu, de 27,0 mm de diàmetre interior i 40,0 mm de gruix, protecció amb emulsió
asfàltica i revestiment de pintura protectora per a aïllament, de color blanc.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Aplicació de
pintura protectora en la superfície de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 10  INSTAL·LACIONS
Título 3 05  INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ

1 ICE0401 U Radiador compost de 5 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm
d'altura, 80 mm d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència calorífica 62 W per a salt
tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de
treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la
xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ICE0402 U Radiador compost de 6 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm
d'altura, 80 mm d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència calorífica 62 W per a salt
tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de
treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la
xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ICE0403 U Radiador compost de 14 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm
d'altura, 80 mm d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència calorífica 62 W per a salt
tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de
treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la
xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ICE0404 U Radiador compost de 8 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm
d'altura, 80 mm d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència calorífica 62 W per a salt
tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de
treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la
xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 ICE0405 U Radiador compost de 12 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm
d'altura, 80 mm d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència calorífica 62 W per a salt
tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de
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treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la
xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 ICE0406 U Radiador compost de 4 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 30 ´´BAXI´´, de 288 mm
d'altura, 80 mm d'amplada i 147 mm de fons, amb frontal amb obertures, potència calorífica 62 W per a salt
tèrmic de 40°C, potència calorífica 82,9 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,45 kg,
capacitat 0,27 l, pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de
treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la
xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació
de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 ICS010 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 Bany
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera C#*D#*E#*F#
4 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 10  INSTAL·LACIONS
Título 3 06  INSTAL·LACIÓ PLUVIALS

1 ISB020 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 100 mm, color gris clar, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat mitjançant adhesiu, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
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connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
2 5,770 2,000 11,540 C#*D#*E#*F#
3 1,190 1,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,830

2 ISC010 m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm, color gris clar, unió enganxada amb
adhesiu, per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb gafes especials de subjecció al
ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 12,130 12,130 C#*D#*E#*F#
2 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
3 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#
4 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,940

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 10  INSTAL·LACIONS
Título 3 07  INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

1 ISK010 Ut Extractor de cuina, de dimensions 218x127x304 mm, velocitat 2250 r.p.m., cabdal de descàrrega lliure 250 m³/h,
amb tram de connexió de tub flexible d'alumini.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 IVV225 m Conducte de ventilació, format per tub semirígid, circular, multicapa, amb la superfície exterior corrugada i la
interior llisa, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de color gris, amb tractament en la seva superfície interior
per evitar l'acumulació de pols i facilitar la seva neteja, amb aïllament exterior de 9 mm d'espessor, de 90 mm de
diàmetre exterior. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs,
accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

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

1 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,900

3 PEKK-38FY u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 11  EQUIPAMENTS

1 SAI010 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model Meridian
´´ROCA´´, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355
mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SAL020 U Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, model Berna ´´ROCA´´, color Blanco, de 560x420 mm,
equipat amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6
l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 SCE030 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, polivalent bàsica. Inclús closa de la junta perimetral amb el taulell.
Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

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

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

4 SCE040 U Forn elèctric, convencional, d'acer inoxidable. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 SCF010 U Aigüera d'encastar en taulell, de gres, de 1 cubeta, color, de 500x500 mm, amb vàlvula amb desguàs, per a
taulell de cuina, equipat amb aixeteria amb muntura convencional per a aigüera, gamma bàsica, compost de
canella giratòria, amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a
les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 SCM026 U Mobiliari complet en cuina compost per 2,17 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina
constituïts per tauler enllistonat de fusta de pi, classe SWP/2 NS, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor, amb els caires vists, acabats amb vernís de poliuretà; muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels
mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en
fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han
duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 12  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS U Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'Obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 04.06.2022
Capítulo 13  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6I m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

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

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000
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NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  TREBALLS PREVIS 684,31

Capítulo 01.02  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 4.986,00

Capítulo 01.03  FONAMENTS 5.463,64

Capítulo 01.04  TANCAMENTS 15.640,58

Capítulo 01.05  DIVISÒRIES 809,04

Capítulo 01.06  PAVIMENTS 2.066,35

Capítulo 01.07  DIVISÒRIES PRACTICABLES 7.203,48

Capítulo 01.08  ESCALA 3.496,38

Capítulo 01.09  ARMARI CALDERA 1.711,17

Capítulo 01.10  INSTAL·LACIONS 20.423,80

Capítulo 01.11  EQUIPAMENTS 4.934,32

Capítulo 01.12  SEGURETAT I SALUT 3.716,21

Capítulo 01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 2.300,00

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022 73.435,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
73.435,28

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

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

Obra 01 Presupuesto 04.06.2022 73.435,28

73.435,28

euros



Rehabilitació, habitatge Buesa, TFG.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 73.291,01

13 % Despeses Gnerals SOBRE 73.291,01....................................................................... 9.527,83

6 % B.I. SOBRE 73.291,01................................................................................................. 4.397,46

16 % I.V.A. SOBRE 73.291,01............................................................................................ 11.726,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 98.942,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

noranta-vuit mil nou-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-sis cèntims
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OBRA 01 00001

CAPÍTULO 01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 7,000 42,63

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

8,79 1,000 8,79

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 1,000 18,60

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,46 1,000 1,46

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 1,000 3,50

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 2,000 2,20

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

3,10 2,000 6,20

8 H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per
a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat,
regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l
a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació (P - 8)

1.096,65 1,000 1.096,65

9 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit,
homologat segons UNE-EN 137 (P - 9)

1.005,75 1,000 1.005,75

10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 10)

2,84 6,000 17,04

11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 15,45 1,000 15,45

12 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 12)

43,53 1,000 43,53

13 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)

461,38 1,000 461,38

14 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 14)

214,98 1,000 214,98

15 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 15)

35,00 1,000 35,00

EUR
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16 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 16)

23,56 1,000 23,56

TOTAL CAPÍTULO 01.01 2.996,72

OBRA 01 00001

CAPÍTULO 03 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

8,82 0,000 0,00

2 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
18)

15,95 0,000 0,00

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

10,18 0,000 0,00

4 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

17,55 0,000 0,00

5 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

15,98 0,000 0,00

6 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)

5,71 0,000 0,00

7 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

6,29 0,000 0,00

8 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

13,91 0,000 0,00

9 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

6,74 0,000 0,00

10 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

14,82 0,000 0,00

11 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

6,11 0,000 0,00

12 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments
laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

22,94 0,000 0,00

EUR
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13 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

8,50 0,000 0,00

14 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

7,75 0,000 0,00

15 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 31)

31,32 0,000 0,00

16 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta,
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 32)

117,13 0,000 0,00

17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 33)

2,45 0,000 0,00

18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

23,31 0,000 0,00

19 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

249,74 0,000 0,00

20 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer
ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

90,84 0,000 0,00

21 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler
de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

228,25 0,000 0,00

22 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura
amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat (P - 38)

479,38 0,000 0,00

23 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 39)

107,54 0,000 0,00

24 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 40)

1,65 0,000 0,00

25 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

36,94 0,000 0,00

26 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

31,07 0,000 0,00

27 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 60)

35,91 0,000 0,00

28 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

29,96 0,000 0,00

29 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 62)

5,52 0,000 0,00

30 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

45,00 0,000 0,00

31 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

44,83 0,000 0,00

EUR
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TOTAL CAPÍTULO 01.03 0,00

OBRA 01 00001

CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

32,51 0,000 0,00

2 H64Z1111 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb
el desmuntatge inclòs (P - 43)

152,30 0,000 0,00

3 H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

475,90 0,000 0,00

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

2,89 0,000 0,00

5 H6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

135,61 0,000 0,00

6 H6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

472,24 0,000 0,00

7 HB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda,
amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

32,90 0,000 0,00

8 HB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda,
amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i
amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

42,07 0,000 0,00

9 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

51,15 0,000 0,00

10 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

50,78 0,000 0,00

11 HB2ZE100 u Terminal de barrera de formigó doble, prefabricat, amb perfil tipus New
Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

64,31 0,000 0,00

12 HB2ZE200 u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus
New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

63,81 0,000 0,00

13 HB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb
l'extrem pla, fixat a mur i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

51,54 0,000 0,00

14 HBA1UAC1 m Col·locació i posterior retirada de cinta de marcatge de paviment,
adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm (P -
55)

4,40 0,000 0,00

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 56) 12,18 0,000 0,00

16 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge

18,77 0,000 0,00

EUR
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inclòs (P - 57)

17 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable
horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 64)

653,44 0,000 0,00

18 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 65)

2,79 0,000 0,00

19 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 66)

3,61 0,000 0,00

20 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 67)

76,15 0,000 0,00

21 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 68)

23,14 0,000 0,00

22 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 69)

5,67 0,000 0,00

23 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 71)

60,00 1,000 60,00

24 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 72)

71,25 1,000 71,25

25 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 73)

63,75 1,000 63,75

26 HQU1UFB1 dia Lloguer de mòdul prefabricat muntat sobre un remolc, per a unitat de
descontaminació de treballadors que manipulin amiant no friable, de 3
zones: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de
vestidor per a roba de carrer (P - 74)

31,50 0,000 0,00

27 HQU1UFB5 dia Lloguer de mòdul prefabricat per a unitat de descontaminació de
treballadors que manipulin amiant friable, de 5 zones: zona d'aspiració
amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIS, zona de
dutxa 2,  i zona de vestidor per a roba de carrer (P - 75)

42,35 0,000 0,00

28 HQU1UTB1 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat muntat sobre un remolc, per a unitat de descontaminació
de treballadors que manipulin amiant no friable, de 3 zones: zona
d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a
roba de carrer (P - 76)

155,97 0,000 0,00

29 HQU1UTB5 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat, per a unitat de descontaminació de treballadors que
manipulin amiant friable, de 5 zones: zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIS, zona de dutxa 2, i
zona de vestidor per a roba de carrer (P - 77)

369,28 0,000 0,00

30 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

60,94 3,000 182,82

31 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)

24,62 1,000 24,62

32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)

30,69 1,000 30,69

33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

106,63 1,000 106,63

EUR
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34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 82)

61,18 1,000 61,18

35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 83)

70,99 1,000 70,99

36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 84)

45,41 1,000 45,41

37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 85) 2,15 1,000 2,15

38 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària,
amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats
de formigó, amb el desmuntatge inclòs (P - 86)

3,49 0,000 0,00

39 HRE21300 m Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de seguretat rígida de
plàstic, plena d'aigua, amb el desmuntatge inclòs (P - 87)

69,67 0,000 0,00

40 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

43,02 0,000 0,00

41 HRE22300 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre màxim 100 cm, amb
pneumàtics reciclats, amb el desmuntatge inclòs (P - 89)

77,57 0,000 0,00

42 HRE23100 m2 Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals, amb
una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada sobre capa
separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

22,04 0,000 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01.04 719,49

OBRA 01 00001

CAPÍTULO 05 GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 41) 27,53 0,000 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01.05 0,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTULO Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTULO 01.01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.996,72

CAPÍTULO 01.03  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0,00

CAPÍTULO 01.04  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 719,49

CAPÍTULO 01.05  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL 0,00

OBRA 01  00001 3.716,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.716,21

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

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  00001 3.716,21

3.716,21

euros



Rehabilitació, habitatge Buesa, TFG.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 73.435,28

13 % Despeses Gnerals SOBRE 73.435,28....................................................................... 9.546,59

6 % B.I. SOBRE 73.435,28................................................................................................. 4.406,12

16 % I.V.A. SOBRE 73.435,28............................................................................................ 11.749,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 99.137,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

noranta-nou mil  cent trenta-set euros amb seixanta-tres cèntims



 

 
TFG- Pol Grau Nicuesa 

 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

X.- ÚS I MANTENIMENT 
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Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERA I MUR ENTERRAT 

 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Vita nº 27 

Codi Postal: 22375 Municipi: Broto (Huesca) 

Urbanització:  Parcel·la: 

 
Promotor  
Nom: Pol Grau Nicuesa DNI/NIF: 48255370J 

Adreça: Carrer ntra mig aran 11 

Codi Postal: 25005 Municipi: Lleida 

 
Autor/s projecte 
Nom:: Pol Grau Nicuesa Nº col.: 11111-1 

  

  

 
L’arquitecte: 
 
 
 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Buesa, (Huesca) a  de Agost de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visats oficials 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i 
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. 
Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 
manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre 
les que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 
49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) 
i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el 
seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de 
propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca 
l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les 
instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i 
manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
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Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei 
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures 
de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el 
Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en 
el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà 
lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i 
transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 

Habitatge Buesa (Huesca) 

  

  

  

  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals 
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
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A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Fonaments – Elements de contenció  
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar 
la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de 
càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels 
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat 
o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives 
vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre 
d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de 
contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en 
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element 
constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment 
de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord 
amb el grau de impermeabilització exigit. 

 
 

Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
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L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es 
facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i 
de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de 
paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la 
incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits 
i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació 
entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les 
diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrad

a 
kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals 
i hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B 
Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les 
superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el 
lliure moviment de les persones com 
vestíbuls d’edificis públics, administratius, 
hotels, sales d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats 
físiques 

5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, 
estadis, etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans 
superfícies 

5– (700) 7 – (500) – 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –
3.000Kg) 

2 – (200) 
20 – 

(2.000) 
– 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
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Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 

Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús 
corresponent a la categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical 
a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant 
o un terreny que dona empentes sobre altres elements 
estructurals 

zones 
privades  

1– (100) – – 

zones 
públiques 

3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la 
distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el 
valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la 
distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el 
valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny 
-  així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades 
estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat 
de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars 
característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot 
lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements 
estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 
 

Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 

Inclinada pendent 28% Coberta 

Inclinada pendent 40% Coberta 

Inclinada pendent 25% Porxo 

  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la 
formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que 
puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes 
tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les 
aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, 
en general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent 
per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les 
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment 
periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de 
garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o 
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
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Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les 
mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona 
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i 

estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, 

tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, 
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, 
ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A 
aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que 
puguin representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la 
seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens 
(tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, 
etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, 
tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les 
plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant 
d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No 



 

10 | P á g i n a  

TFG- Pol Grau Nicuesa 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-
ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes 
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb 
productes específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de 
neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements 
de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al 

buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, 
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant 
prohibit desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que 
puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , 
per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord 
amb les característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast 
per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, 
desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les 
de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot 
perillar l’estabilitat de l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al 
sostre, ni s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel 
manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la 
subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, 
que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel 
fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin 
elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de 
propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent 
autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un 
tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) 
s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. 
Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades 
pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni 
productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions 
donades pel fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en 
contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que 
poden provocar incendis. 
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S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos 
de matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb 
l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), 
evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant 
periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o 
cubells ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: 
envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i 
perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, 
material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, 
fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que 
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de 
manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes 
operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es 
fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de 
dubte és convenient demanar consell a un professional. 
 

• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si 
s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de 
greixar perquè funcionin amb suavitat.  

• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de 
revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.  

• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els 
carregaments entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-
les per unes de noves quan presentin deficiències. 

• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i 
s'han de repintar d’acord amb el seu envelliment. 

• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de 
manteniment donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals 
als operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de 
manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació 
de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
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La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 

Directe 

Situació clau general de l’edifici: 

Façana a carrer 

Tipus comptadors: Individual Situació: Façana carrer 

  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui 
aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència 
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels 
aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que 
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten 
independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua 
diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: 
limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a 
omplir la banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena 
càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador 
especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà 
la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de 
netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures 
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correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per 
operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. 
Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 

habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a 

propis i a tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per 
evitar que es glacin. 

 
 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici 
fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau 
de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 

Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 

Façana principal en carrer 

Tipus comptadors: Electrificació elevada Situació: Façana carrer 

  

Habitage/pis: Potència instal·lada 
(w) 

Situació del quadre de dispositius de comandament i 
protecció: 

Habitatge 9200 Planta baixa accés 

   

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació 
no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs 



 

15 | P á g i n a  

TFG- Pol Grau Nicuesa 

Reforma d’un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als 

estàndards actuals d’impermeabilitat, habitabilitat i sostenibilitat. 

considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar 
– de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici 
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es 
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra 
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de 
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta 
la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar 
algun aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors 
magneto tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells 
elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció 
normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells 
fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa 
vigent, a la potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic 
del circuit corresponent. 
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Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, 
gas o un altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a 
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les 
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció 
de l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de 
l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, 
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els 
tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa 
vigent i amb una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de 
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons 
dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de 
desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació 
es revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 

• Neteja d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous 
i bombes d’elevació 

 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 

 
 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a 
les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
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Tipus de recollida municipal: 

Sel·lectiva amb contenidors a l’entrada del poble 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que 
cada fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes 
tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos 
tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no 
plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons 
dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat 
o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per 
part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables 
del  manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  

 
 

Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Finestra ventilació 
estàtica 

Bany  

Conducte ventilació 
estàtica 

Cuina 

  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de 
ventilació les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no 
es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador 
especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús 
privatiu doncs poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per 
tant, la salubritat dels mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

• Revisió sistemes de comandament i control. 
 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a 
l'usuari. 
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