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1. DADES GENERALS 
 
1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 
MEMÒRIA: 
Memòria tècnica d’adequació interior i millora de l’accessibilitat d’un edifici municipal al barri de Sa 
Massaneda, al carrer de la Vela núm. 15. 
TIPUS D’INTERVENCIÓ: 
Adequació interior de les dues plantes superiors (segona i àtic) per a oficines municipals i un telecentre. 
Dins els treballs s’inclouen revestiments de parets i sostres; instal·lacions elèctrica, lampisteria, 
informàtica, climatització i serveis higiènics a les plantes a intervenir, un d’ells adaptat. Instal·lació també 
de l’ascensor adaptat per a l’ús de tot l’edifici. 
EMPLAÇAMENT: 
L’edifici és entremitgeres i té entrades pel carrer de la Vela núm. 15 i pel carrer Sant Joan núm. 24, al 
barri de Sa Massaneda de Blanes.  
PROMOTOR: 
El promotor de les obres és l’Ajuntament de Blanes,  amb CIF P-1702600-F, amb domicili social al 
Passeig de Dintre, 29 de Blanes (17300), província de Girona.  
PROJECTISTA: 
Projecte redactat per l’Oficina de Projectes Urbans adscrita al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de Blanes. 
 
1.2. TERMINI EXECUCIÓ 
El termini previst d’execució de les obres de 3 mesos  i mig.  
 
1.3. REVISIÓ DE PREUS 
Atesa la durada prevista de les obres, inferior a un any, no es preveu revisió de preus de contracte.  
 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
2.1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
L’objecte de la  present memòria és adequar les dues plantes no finalitzades en el moment de la 
construcció de l’edifici així com la instal·lació de l’ascensor, també pendent, deixant l’edifici totalment 
adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Està previst destinar la planta àtic a oficines municipals i en la 
planta segona instal·lar un telecentre englobat dins d’actuacions per impulsar socioeconòmicament el 
barri alhora que s’incorporen les tecnologies als edificis i a l’abast dels ciutadans i veïns de l’àmbit 
d’actuació.   
Per assolir aquests objectius es dotarà als espaïs de les corresponents instal·lacions (entre d’altres 
elèctrica i informàtica), així com del mobiliari,  i es preveu la seva entrada en ús per l’exercici següent. 
 
2.2. ANTECEDENTS 

2.2.1. Requisits normatius 
Urbanísticament, l’edifici compleix l’establert  al planejament vigent  a Blanes (POUM). 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts en el 
projecte inicial de construcció, regulat per la Llei d’ordenació d’edificació (LOE llei 38/1999) i també 
bàsicament adaptat al  Codi Tècnic de l’edificació (CTE) pel  RD. 314/2006). 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 
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2.2.2. Condicions de l’emplaçament i l’edifici existent 
L’edifici objecte del present projecte, va ser construït i finalitzat al 2004, i es tracta d’una edificació entre 
mitgeres amb façanes als carrers de la Vela i Sant Joan, i es troba dins el cas urbà de Blanes, al barri de 
Sa Massaneda. La façana principal és la que dóna al carrer de la Vela, per la qual s’accedeix a l’escala 
que comunica les tres plantes superiors i també a l’ascensor a instal·lar. La planta baixa presenta d’un 
desnivell entre l’accés pel c/ la Vela i el Sant Joan d’uns 140 cm, accedint pel el carrer Sant Joan a una 
sala diàfana i un servei adaptat; utilitzat per l’associació de veïns. Així mateix, també la primera planta 
està totalment acabada i també en fa ús l’associació de veïns. Resten pendents d’acabar les dues plantes 
superiors i la instal·lació de l’ascensor; objectes de la present documentació.  
 
2.3. DESCRIPCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 

2.3.1. Descripció general: 
La present memòria tècnica  descriu les actuacions a realitzar en les dues plantes superiors (segona i 
àtic) d’una edificació existente i actualment en ús. Les actuacions a realitzar consisteixen en la instal·lació 
d’un ascensor en l’espai ja previst i adequat en el projecte original. Així mateix, es dotarà a les dues 
plantes superiors, objecte de la intervenció, de tots els serveis i acabats  necessaris per a la seva 
utilització com a telecentre en la segona planta i oficines municipals en la planta àtic. Actualment les dues 
plantes no disposen ni de paviments ni de revestiments verticals, amb una instal·lació elèctrica mínima 
que s’alimenta dels respectius subquadres situats a cada planat. S’aprofita la intervenció per substituir 
l’enllumenat de les plantes baixa i primera, alhora que es col·locarà un fals sostre a totes les plantes.  
Aquestes dues plantes estaran connectades mitjançant l’escala existent i el nou ascensor que serà 
adaptat.  
 

2.3.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística 
Al tractar-se d’un edifici existent i atès que no es modifiquen paràmetres com l’edificabilitat, ocupació, 
alçades etc.; no cal justificar de nou el compliment. 
 

2.3.3. Relació de superfícies 
 

QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES ÚTILS REFORMA 

PLANTA SEGONA 
ENTITAT SUPERFÍCIE   ÚTIL 

Vestíbul  7,04  m2 
Servei accessible 3,85 m2 
Telecentre 29,67 m2 

Total superfície útil reforma planta SEGONA 40,56 m2 
  
PLANTA ÀTIC 

ENTITAT SUPERFÍCIE   ÚTIL 
Servei accessible 2,48 m2 
Oficines 28,61 m2 

Total superfície útil reforma planta ÀTIC 31,09 m2 
 

2.4. REQUISISTS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICI (requisits 
basics LOE) 

 
2.4.1. FUNCIONALITAT 
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2.4.1.1. Accessibilitat 
El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen  el Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà 
el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 
L’edifici disposa d’un itinerari accessible  que el comunica amb la via . 
La comunicació vertical es resol amb un ascensor  que comunica totes les plantes. 
 

2.4.1.2. Telecomunicacions 
La instal·lació compleix el Real Decreto 401/2003, Reglament Regulador d’infraestructures Comuns de 
Telecomunicacions. Es col·locaran punts de pressa a totes les dependències.  
 
 
2.4.2. SEGURETAT 

2.4.2.1. Seguretat estructural 
Es tracta d’un edifici entremitgeres existent i per tant l’estructura també es existent. S’ha comprovat amb 
el projecte inicial que les sobrecàrregues d’ús aplicades en el càlcul, considerant-les suficients pel que 
demana el DB SE AE, que segons el programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural 
l’ús principal de totes les plantes és assimilable a: Zones amb cadires i taules (B) 3 kN/m2 , que 
equivaldria a l’aplicada en el projecte inicial.  
 
S’ha constatat que els paràmetres aplicats en el càlcul de projecte i posterior execució de la fonamentació 
i l’estructura són assimilables als de la normativa vigent i no cal justificar de nou els mateixos.  
 

2.4.2.2. Seguretat en cas d’incendis 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI.  
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
Es tracta d’una edificiació existent i, com a tal, no li és d’aplicació el CTE. Tot i això, es compleixen els 
criteris bàsics establerts al CTE, tal i com es detalla a continuació.  
SI 1 Propagació interior  
Es tracta d’un únic sector d’incendi destinat a usos sociocomunitaris (administratiu) i, per tant, ha de tenir 
una resistència al focl EI60, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és < 15 m. 
SI 2 Propagació exterior 
Es compleixen els paràmetres bàsics. 
SI 3 Evacuació 
L’edifici disposa de dues sortides sortides en planta baixa, a cotes diferents però a nivell de carrer, de 
0,90 m d’amplada lliure al carrer de la Vela i de 1,40 m d’amplada lliure al carrer Sant Joan. Atès que 
l’ocupació prevista és inferior a 100 persones i l’alçada d’evacuació és inferior a 28 m, es compleixen els 
regueriments del DB. 
Portes i passos. Capacitat A>P/200>=0,80 m. L’amplada de tota fulla de porta no serà inferior a 0,80 m ni 
superior a 1,20 m, amb obertura en el sentit d’evacuació.  
Passos i rampes: A>P/200>=1,00 m. 
Es compleixen ambdós requisits (amplada portes i passos). 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
Existeix un hidrant exterior d’incendi (Ø 100) a menys de 100 m de les dues façanes.  Es col·locaran  
extintors de pols polivalent (amb una eficàcia mínima 21A-113B) i extintors de CO2 a prop dels quadres 
elèctrics, segons es detalla en els plànols de projecte.  
S’instal·larà enllumenat d’emergència en tots els recorreguts d’evacuació. 
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SI 5 Intervenció de bombers  
Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació< 9 m, no ha de complir l’exigència SI 5 
Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI. Tanmateix, per donar compliment al D 241/94 
vigent a Catalunya, l’edifici té façanes accessibles per als bombers a través dels carrers la Vela i Sant 
Joan.  
En la façana accessible es troben les sortides d’evacuació del local a nivell de planta baixa; i, a cada 
planta, hi ha obertures que permeten l’accés als bombers en cas d’incendi de dimensions ≥ 0,80 x 1,20 m 
i ampit ≤ 1,20 m. 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura  
Ús: sociocomunitaris (administratiu) 
Resistència al foc: R 60 
Tot i tractar-se d’un edifici ja existent, i atesa la intervenció no seria d’aplicació el CTE, es compleixen els 
requeriments bàsics en quan a  resistència al foc de l’estructura del mateix. 
 

2.4.2.3. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici  compleixen les exigències bàsiques  del CTE per tal 
de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als 
usuaris.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat , DB SUA    i  al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA i als 
quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici:  
SUA 1 Risc de caigudes 
A  les zones d’actuació  de l’edifici es tindrà cura de  les discontinuïtats dels paviments,  lliscament,  
desnivells i la disposició de barreres de protecció.  
 
SUA  2 Impactes o enganxades 
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte 
que els hi és d’aplicació.  
SUA 3 Immobilització  
Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
SUA  4 Il·luminació inadequada  
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació i 
es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació 
Enllumenat funcional 
L’edifici, en les seves zones comunes de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els 
nivell mínims d’il·luminació  que s’especifiquen al DB SUA 

 
Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SUA “Seguretat d’Utilització” i en 
concret la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”i les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. També es tindran en consideració les 
especificacions fixades pel Reglament d’Ascensors. 
Pel que fa a l’enllumenat d’emergència es dissenyarà segons les  especificacions  fixades en  el  DB 
SUA-4, així com les de la ITC-28 del REBT que facin referència a l’enllumenat d’evacuació. 
SUA  8 Acció del llamp  
No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat 
el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor d’aquest està dins dels marges on la instal·lació no és 
obligatòria. 
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2.4.3. HABITABILITAT 

2.4.3.1. Higiene, salut i protecció medi ambient 
2.4.3.1.1. Salubritat. 

Atés que l’edifici és existent, no és d’obligatòria aplicació el CTE; tot i això l’actuació a realitzar satisfarà 
algunes de les exigències bàsiques de salubritat (HS), ja que altres no son d’obligat. 
A continuació es desenvolupen les exigències que l’afecten: 
HS 1 Protecció enfront de la humitat  
Aquest document no es d’obligat compliment per aquest tipus d’intervenció ja que no s’intervé en la 
envolvent de l’edifici, nomes al seu interior. 
HS2  Recollida i evacuació de residus  
Al no tractar-se d’un edifici d’habitatges no és d’aplicació.  
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
Aquest document no es d’obligat compliment pel tipus d’ús a que es destina l’edifici, però contempla un 
sistema de ventilació per a les cambres sanitàries (tant les existents com les de nova formació) amb 
criteris anàlegs a aquest DB. 
HS 4 i HS 5 Subministrament d’aigua i Evacuació d’aigües 
La instal·lació de fontaneria dóna servei a tot l’edifici, havent-se dimensionat en el projecte inicial cambres 
higièniques a totes les plantes, de les quals es van acaban les corresponents a planta baixa (servei 
adaptat) i planta primera . 
El subministrament és directe de la xarxa pública amb comptador ubicat en planta baixa. en zona de fàcil i 
lliure accés de forma centralitzada en armari. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions 
fixades per la companyia subministradora i permeten efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els 
treballs de manteniment i conservació; amb la corresponent ventilació així com el seu desguàs per 
gravetat a la xarxa de sanejament. 
 
Els equips que s’alimenten són tots amb aigua freda.  
 
La instal·lació, tant l’existent (planta baixa i primera) com la de les noves cambres higièniques (plantes 
segona i àtic),  garanteix les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamentacions,  en quant a les 
condicions establertes per a: 
- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua. 
 
Evacuació d’aigües 
La instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials es existent i es modifica la instal·lació d’evacuació d’aigües 
residuals incorporant les dues cambres higièniques noves; conduint-les a la xarxa municipal i evitant 
l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de taps hidràulics. 
La instal·lació, ja existent,  garanteix les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions en 
quant a les condicions establertes per a: 
- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
- manteniment. 

 
2.4.3.2. Estalvi d’energia 

D’aquest document no serà d’obligat compliment a no tractar-se d’un edifici de nova construcció.  
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L’edifici disposa de calefacció per radiadors elèctrics a les plantes actualment en ús; i es preveu 
instal·lació de climatització a les plantes objectes de l’adequació (plantes segona i àtic). La definició de les 
instal·lacions es fa a la Memòria constructiva del projecte. 
Tot i això, s’aplicaran els criteris d’estalvi energètic en tant sigui possible. 
 Energia alternativa solar tèrmica o fotovoltaica 
S’ha estudiat la possibilitat d’implantació d’energia solar, ja fos tèrmica o fotovoltaica. Al no disposar, pels 
seus usos, d’instal·lació d’aigua calenta sanitària ni calefacció no ha de disposar de contribució mínima 
d’energia solar tèrmica.  
Així mateix, s’ha sol·licitat estudi de viabilitat d’implantació de captadors fotovoltaics amb la conclusió final 
de l’empresa especialitzada; la qual l’ha desaconsellat perquè el rendiment d’una instal·lació 
d’autoconsum en una edificació d’aquesta tipologia i situació no és gens òptim. 
 

2.4.3.3. Protecció enfront el soroll 
D’aquest document no serà d’obligat compliment a no tractar-se d’un edifici de nova construcció.  

 
2.4.4. ECOEFICIÈNCIA 

D’aquest document no serà d’obligat compliment a no tractar-se d’un edifici de nova construcció.  
 
 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

3.1. TREBALLS PREVIS 
Inicialment es procedirà a la retirada de tot el material emmagatzemat a les plantes objectes del projecte, i 
tot seguit es realitzan els enderrocs de les obertures corresponents a les portes de l’ascensor; procedir a 
la instal·lació del mateix i, paral·lelament es realitzaran tots els treballs interiors (revestiments, 
instal·lacions, paviments). 

 
3.2. SUSTENTACIO DE L’EDIFICI 

L’actuació no afecta a la mateixa, atès que ja es va realitzar en l’anterior fase d’obra. 
 
3.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO INTERIOR I ACABATS 

 
3.3.1. Compartimentacions interiors verticals 

Les particions interiors de les plantes intervingudes, segons i àtic, seran amb paret de plaques de guix 
laminat amb perfileria interior d’acer galvanitzat i aïllament amb manta de llana de roca. A tot el perímetre 
de les plantes segona i àtic es realitzarà un trasdossat de les parets mitgeres mitjançant plaques de guix 
laminat amb perfileria d’acer galvanitzat i aïllament de llana de roca. La fusteria interior estarà 
dimensionada per enrasar en línia amb els acabats de les parets, ja siguin revocs, enguixats o enrajolats. 
Les fulles seran de fusta pintada i d’acer pintat. 
A les cambres sanitàries la placa serà tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, amb posterior arrebossat i 
enrajolat.  
Els pilars metàl·lics existents es revestiran també amb plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix amb 
una resistència al foc R-120. 

3.3.2. Compartimentacions interiors horitzontals 
Es dotarà de fals sostre a totes les plantes (baixa, primera, segona i àtic); de tipus continu de plaques de 
guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de 
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m com a 
màxim. Inclosa la formació de dos registres per planta.  A les cambres higièniques el fals sostre serà de ls 
lavabos de planta baixa es dotarà de fals sostre registrable  de plaques de guix laminat amb acabat 
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vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, 
per una alçària de sostre de 4 m com a màxim. 

3.3.3. Elements de protecció 
Els elements de protecció de l’escala són existents, no es veuen afectats per l’adequació i compleixen la 
normativa vigent. 
 

3.4. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
 

Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen queden definits en 
els corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les seves especificacions en els Plecs de 
Condicions. 

3.4.1. Ascensor 
La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensors” i, en particular, de la 
norma UNE EN 81-1-2001 ”Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 
I: ascensores eléctricos”. 
L’ascensor serà del tipus adaptat, 675 kg (8 persones) amb unes mides mínimes interiors de cabina de 
1,20x1,40 m. Tindrà 5 parades (dues en planta baixa a diferent cota i amb accessos oposats) i un 
recorregut d’uns 12 m. 
Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 
Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat d’1 m/s i que tingui una potència elèctrica de 4,6 kW. El 
quadre elèctric i de comandament es troba al replà de la planta primera i al seu costat es col·locarà un 
extintor de CO2 i eficàcia 21 B. A més es garantirà la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat 
de l’accés a l’ascensor. 
L’acabat interior de la cabina serà paviment i sostre de goma gris i parets aplacades tipus “naranja 
bologna”. La botonera serà tipus sensitiva adaptada per a invidents. La cabina disposarà de passamans, 
mirall i cortina òptica en accés a cabina.  Les portes seran telescòpiques amb acabat bàsic i imprimación, 
amb protecció al foc sehons EN81-85/E120. d’acer inoxidable amb mirall d’1,5m d’alçada i cel ras en 
gelosia que incorporarà la lluminària. Els acabats interiors són els mínims a exigir. 
El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà a 
càrrec de l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el desenvolupament 
del projecte. 

3.4.2. Recollida i evacuació de residus: 
Els residus generats seran de paper i cartró provinent dels envasos del gènere i es realitzar la recollida 
manual tant punt es produeixin i seran traslladats directament a la deixalleria municipal.  
 

3.4.3. Subministrament d’aigua freda i calenta: 
No hi ha producció d’aigua calenta sanitària atès que els serveis (tant els existents com els nous) només 
disposen de rentamans i inodor.  
 
L’edifici la disposa de comptador, de calibre suficient, col·locat a l’armari de comptadors encastat a la 
façana i disposa de la corresponent clau antiretorn a l’escomesa.  
Instal·lació completa de fontaneria de les noves cambres higièniques serà realitzada amb tub de coure 
soldat per capil·laritat. En tot moment es complirà el DB HS 4 “subministrament d’aigua”. Cada grup 
d’aparells situats a una mateixa estància portaran una clau de pas per cada entrada d’aigua per poder-los 
independitzar per sectors. Les aixetes del lavabo i aigüera disposaran d’un cabal màxim de 12 litres 
/minut i mínim de 9 litres/minut a una pressió dinàmica mínima superior a 1 bar. segons  decret 21/2006 d’ 
ecoeficiència. L’inodor disposarà de mecanisme de doble descàrrega. L’entrada d’aigua es farà a un nivell 
superior al dels aparells de consum, i es mantindrà horitzontal fent la connexió amb cada aparell de forma 
descendent. . 

Les dimensions dels tubs de subministra de Cu o materials plàstics seran: 
Rentamans  12 mm.          
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Inodor amb cisterna 12 mm.   
 

3.4.4. Evacuació d’aigües 
Atès que l’edifici ja disposa de la corresponent escomesa a la xarxa pública, i les aigües residuals de les 
noves cambres higièniques i dels equips de climatització seran recollides per canalitzacions de PVC i 
transportades al col·lector principal de l’edifici, complint en tot moment les prescripcions bàsiques  del 
CTE DB HS “Evacuació d’aigües”.  
Els  desguassos seran de PVC dels següents diàmetres: 
  Rentamans      40 mm.                       
  Inodor     110 mm.   
  Derivació bany complert   110 mm. 
No es modifica la recollida d’aigües pluvials existent, ni a nivell de xarxa interior ni de baixants.  
 

3.4.5. Subministrament elèctric i instal·lació d’iluminació 
Tot i que al projecte s’inclouen plànols d’instal·lacions, pel que fa referència a d’instal·lació elèctrica i 
d’iluminació es complirà el que determina el REBT per a instal·lacions interiors. L’edifici ja disposa 
d’escomesa i subministrament elèctric, així com de la xarxa bàsica de distribució interior i subquadres a 
cadascuna de les plantes.  
Es preveu canviar l’enllumentat existent a planta baixa i primera i col·locar de nou a planta segona i àtic, 
instal·lant les següents lluminàries: 

- Sala planta baixa i primer pis: Substituir les existents per llumenera decorativa monotub amb 
xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 
de 36W, (1x36W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre, 
segons es detalla als plànols. 

- Sala plantes segona i àtic: Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular 
i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs 
fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un 
grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, 
grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre, segons es detalla als plànols. 

- Cambres higèniques de planta segona i àtic: Llumenera decorativa tipus downlight, amb 
portalàmpades G24d-1, amb 2 làmpades fluorescents de 13 W i  230 V de tensió d'alimentació 
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb 
unes dimensions de 212 mm de diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de 
protecció IP 20, equip AF i muntada superficialment al sostre, segons es detalla als plànols. 

 
3.4.6. Telecomunicacions 

La instal·lació compleix el Real Decreto 401/2003, Reglament Regulador d’infraestructures Comuns de 
Telecomunicacions. Es col·locaran punts de pressa a totes les dependències.  
 

3.4.7. Instal·lació informàtica 
El present projecte preveu dotar d’instal·lació informàtica i connexió a internet es espaïs objectes de la 
reforma (planta segona i àtic). Segons s’ha descrit anteriorment a la memòria, a la planta segona 
s’instal·larà un telecentrei a la planta àtic s’instal·laran unes oficines/dependències municipals. 
Pels usos descrits es realitzarà la instal·lació informàtica, segons es descriu als plànols i pressupost de 
projecte; i amb les següents característiques: 

- Centralització del cablejat a rack mural, previst per a 25 llocs 
- Cablejat UTP Cat-6 (per a veu i dades) 
- Caixes de superfície tipus Cima per allotjar RJ45 i endolls elèctrics 
- Integració centraleta telefònica 
- Cablejat elèctric de cada lloc de treball fins al subquadre elèctric de planta 
- Instal·lació o preinstal·lació de wifi per a l’edifici 
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Tota la instal·lació estarà degudament instal·lat i etiquetat, amb realització de proves de la instal·lació i 
certificació final per a la correcta entrada en servei.  

 
3.5. EQUIPAMENTS 

Tots els aparells sanitaris seran de primera qualitat, de porcellana vitrificada. Les aixetes de tipus 
monobloc amb mecanisme economitzador. Quedaran col·locats amb els corresponents accessoris de 
sifons, tapes, aixetes i tot el necessari per un funcionament correcte.  
 
El mobiliari serà tipus laminat amb acabat tipus fusta, de models i colors a definir per la direcció facultativa 
o detallats al pressupost.  
 
4. PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és de  125.000,00 € (cent vint-i-cinc mil euros), IVA inclòs. 
 
 
Blanes, novembre de 2010 
 
 
 
 
 
Mercè Prades i Valls 
Arquitecta municipal 
Oficina de projectes – Depart. d’urbanisme 
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5. NORMATIVA APLICABLE 
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AMBIT GENERAL 
Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
Requisits bàsics de qualitat 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
Funcionalitat 
Normativa en funció de l’ús: Habitatge  -  (No aplica) 
 
D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llibre de l'edifici 
D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de 
conservació dels edificis d'habitatges   (no aplica) 
D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat   (no aplica) 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
Seguretat estructural    -  Es tracte d’un edifici existent 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització 
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
Estalvi d’energia 
CTE DB HE Estalvi d’Energia 
 HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 
Salubritat 
CTE DB HS Salubritat 
 HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Protecció enfront del soroll 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
 SE AE Accions en l’edificació 
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 SE C Fonaments  
 SE A  Acer 
 SE M Fusta 
 SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado 
con elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Materials i elements de construcció 
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras 
de construcción 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
INSTAL·LACIONS  
Instal·lacions de protecció contra incendis 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
Instal·lacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal·lacions d’electricitat 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias (Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
19 i 23)  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Instal·lacions de fontaneria 
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CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats 
o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals 
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels 
titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó 
el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
CONTROL DE QUALITAT 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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6. ANNEXOS A LA MEMORIA 
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6.1. CONTROL DE QUALITAT 

 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, 
així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig 
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 
d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions 
d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 
de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
 
Es faran a partir de: 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 
B) Unitats d’obra. 
 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  
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Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles 
ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per 
part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
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- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 
 
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS INTERIORS DE FONTANERIA 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 
4 hores. 
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament 

dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica l’ampliació de la instal·lació d’evacuació d’aigües residuals existents. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova amb aigua. 

 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment 
del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, 

etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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6.2. JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE RD 105/2008 REGULADOR DE LA PRODUCCIO I 

GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO, DELS DECRETS 201/1994 I 161/2001 
REGULADORS DELS ENDERROCS D’OBRA I ALTRES RESIDUS EN LA CONSTRUCCIO 

 



Obra:

Situació:
Municipi :

(tones) (m3)

residu d'excavació 0,00 t 0,00 m3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 7,61 0,512 6,73
formigó 170101 0,084 0,92 0,062 0,68

petris 170107 0,052 0,70 0,082 1,01
metalls 170407 0,004 0,04 0,0009 0,01
fustes 170201 0,023 0,25 0,0663 0,73
vidre 170202 0,0006 0,01 0,004 0,04

plàstics 170203 0,004 0,04 0,004 0,04
guixos 170802 0,26 0,11

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,04 0,018 0,09

0,7286 9,889 t 0,7504 9,45 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 2,740 0,045 2,55
obra de fàbrica 170102 0,015 1,169 0,018 1,30

formigó 170101 0,032 1,163 0,0244 0,83
petris 170107 0,002 0,251 0,0018 0,38

guixos 170802 0,003927 0,125 0,00972 0,00
altres 0,001 0,032 0,0013 0,04

   embalatges 0,038 0,136 0,08 0,91
fustes 170201 0,0285 0,039 0,067 0,14

plàstics 170203 0,00608 0,050 0,008 0,33
paper i cartró 170904 0,00304 0,026 0,004 0,38

metalls 170407 0,00038 0,021 0,001 0,06

residu de construcció 2,876 t 3,46 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

-
-
-
-
-
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

RESIDUS                           
Rehabilitació i ampliació

minimització
codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

residu d'enderroc 

5.-
6.-

D’ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT D’UN EDIF. MUN. AL BARRI DE “SA MASSANEDA”

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

c/ La Vela núm. 15
Blanes Comarca : La Selva

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

7.-
8.-

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
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Formigó 160 2,09
Maons, teules i ceràmics 80 8,78
Metalls 4 0,06
Fusta 2 0,29
Vidres 2 0,01
Plàstics 1 0,07
Paper i cartró 1 0,03
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

- altres
-
-
-

-

-

tipus de residu
runes de construcció
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                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             RESIDUS                           
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte
cal separar 
individualment tipus de residu

no inert
no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GBI SERVEIS SA Camí de les Alegries s/n - Lloret en tràmit

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)

gestor adressa codi del gestor

2/4



S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
0,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 0,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 0,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  
runa bruta

 m3  (+35%) 0,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3

Formigó 2,04 0,00
Maons i ceràmics 10,84 0,00

Metalls 0,09 0,00
Fusta 1,18 0,00
Vidres 0,06 0,00
Plàstics 0,51 0,00
Paper i cartró 0,51 0,00
Guixos i no especials 0,20 0,00

Perillosos Especials 0,12

4,75

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

€

0,00 t 0,00 m3

12,76 t 12,91 m3

   Càlcul de la fiança 0,00 m3 6,01 0,00 euros
0,00 m3 12,02 0,00 euros

m3

0,00 euros
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EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 

4,75

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Total de residus d'excavació

0,00 0,00

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

eu/m3

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

Total fiança

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  
Residus d'excavació (1)

0,00

Total de residus de construcció i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:
RESIDUS                           

Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

Valoritzador / Abocador          

 pressupost i fiances

Costos
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

PRESSUPOST ESTIMATIU

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

0,00 4,752

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació      Transport     
runa neta

3/4



Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   
RESIDUS                           

Rehabilitació i ampliació

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

4/4
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701461,D0701641,D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D076 - MORTERS I FORMIGONS AÏLLANTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un aglomerant, ciment o escaiola, àrids lleugers, perlita, vermiculita o argila expandida i aigua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter de perlita i ciment de 350 kg/m3 o de 450 kg/m3 
- Morter de perlita i escaiola de 450/500 kg/m3 
- Formigó d'argila expandida de 500/600 kg/m3 o de 800/1000 kg/m3 o de 1000/1200 kg/m3 
MORTER DE PERLITA I CIMENT: 
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La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 
- Densitat 350 kg/m3:  0,8 N/mm2 
- Densitat 450/500 kg/m3:  2 N/mm2 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 
- Densitat 350 kg/m3:  0,07 W/m K 
- Densitat 450/500 kg/m3:  0,09 W/m K 
MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Duresa superficial:  80 - 90 Shore C 
Densitat amasada i seca:  0,70 kg/m3 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 
- Densitat 450/500 kg/m3:  0,19 W/m K 
MORTER DE VERMICULITA I CIMENT: 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 
- Densitat 270/290 kg/m3:  0,061 W/m K 
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA: 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Resistència a compressió al cap de 28 dies: 
- Densitat 500/600 kg/m3:  2 N/mm2 
- Densitat 800/1000 kg/m3:  5 N/mm2 
- Densitat 1000/1200 kg/m3: 11 N/mm2 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 
- Densitat 500/600 kg/m3:  0,12 W/m K 
- Densitat 800/1000 kg/m3:  0,19 W/m K 
- Densitat 1000/1200 kg/m3:  0,27 W/m K 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA: 
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
El formigó s'ha de col·locar abans de que comenci el seu adormiment. 
MORTER DE PERLITA I CIMENT: 
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent: 
- Aigua 
- Airejant 
- Ciment (batre fins aconseguir una barreja homogènia) 
- Perlita (batre durant 2 o 3 minuts) 
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
MORTER DE VERMICULITA I CIMENT: 
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
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L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent: 
- Ciment 
- Vermiculita (batre fins aconseguir una barreja uniforme) 
- Aigua (batre 1,5 minuts, com a màxim) 
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 
Per a l'elaboració i utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5° i 35°C. 
La temperatura de l'aigua a afegir ha de ser >= 5°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D077 - PASTES ASFÀLTIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla fets amb sorra granítica i emulsió bituminosa tipus ED. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
Ha de tenir una dosificació 1:4 en volum. S'hi pot afegir aigua per augmentar la plasticitat i també una mica 
de ciment pòrtland. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D07J - PASTES DE GUIX 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



   
 
 

 
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)   Tel. (972) 37.93.00  -  Telefax (972) 35.06.77   Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

  

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades 
a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
┌───────────────────────────────────────────────────────

───────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 

│            
│──────────────────────────────│────────────────────────

──│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 

│────────────│───────────────│──────────────│───────────
─│─────────────│ 

│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 

└───────────────────────────────────────────────────────
───────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres 
usos, manipulades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
┌───────────────────────────────────────────────────────

───────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 

│            
│──────────────────────────────│────────────────────────

──│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 

│────────────│───────────────│──────────────│───────────
─│─────────────│ 

│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 

└───────────────────────────────────────────────────────
───────────────┘ 

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
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En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
16 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
165 - DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
1.- CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
DEFINICIÓ: 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de 
diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
     - Envà per a aïllament al foc d'element estructural vertical lineal 
     - Envà per a aplacat d'intradós amb o sense aïllament interior de plaques semirígides de fibra de vidre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig dels perfils de l'entramat 
     - Col·locació i fixació dels perfils al parament 
     - Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
     - Fixació de les plaques als muntants 
     - Segellat dels junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha 
de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les 
làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 
amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. En qualsevol cas, no han 
de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels 
junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
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Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial:  ± 2 mm 
     - Replanteig total:  ± 2 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
     - Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
     - Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels 
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat a l'apartat Definició, on s'enumeren les operacions incloses 
a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la D.F. verifiqui que es compleix el plec de condicions 
de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
1652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat amb muntants de 
diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Envà per a aïllament al foc d’element estructural vertical lineal 
- Envà per a aplacat d’intradós amb o sense aïllament interior de plaques semirígides de fibra de vidre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
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- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als muntants 
- Segellat dels junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha 
de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les 
làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 
amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. En qualsevol cas, no han 
de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col.locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels 
junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels 
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal.lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat a l’apartat Definició, on s’enumeren les operacions incloses 
a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la D.F. verifiqui que es compleix el plec de condicions 
de l’operació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
1A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i tapajunts, amb o 
sense revestiment de pintura. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del bastiment 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació directament sobre l'obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant 
- Presentació de la fulla 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva de la fulla 
- Neteja i protecció 
- Replanteig del tapajunts 
- Fixació dels perfils del tapajunts 
- Segellat dels forats i junts 
- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas 
- Neteja de tots els elements 
Per a bastiment de base folrat: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos. 
Ha d'estar travat a l'obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l'accionament de la porta. 
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l'obra, les fixacions del 
tapajunts, etc., han de quedar segellats. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
El tapajunts ha de cobrir de forma contínua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la paret. 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabó, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
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BASTIMENT FOLRAT: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del 
folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la 
paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
 
ACABAT PINTAT: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat 
les visibles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de 
l'operació. 
Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes durant tot el 
procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a l'obra. 
 
ACABAT PINTAT: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser 
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. 
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R4506A,E2RA7L00. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 
de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 
la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons 
o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6523A4B,E6528A4B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de 
diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Col·locació banda acústica 
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una 
superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les 
làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 
amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no 
quedaran tires de menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels 
junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels 
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les 
plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses 
a la unitat d'obra. 
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E65A - ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65A4543. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb fixacions mecàniques, 
per a suport de plaques de cartó-guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig dels perfils 
     - Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que 
ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la 
divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits 
de pas, etc). 
La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. 
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. El buit s'ha 
d'encerclar amb els muntants necessaris i reforçar-lo amb escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del 
terra i de l'acord amb la llinda. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de 
suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 
Distància de les fixacions extremes 
d'un perfil al parament més proper:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm 
     - Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm 
     - Replanteig:  ± 2 mm 
     - Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les 
plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant 
volanderes de plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector 
de la paret. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els 
conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. 
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels 
conductors, han de quedar a la part superior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni 
d'altres accions no el desplacin. 
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Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C4 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE VIDRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Amb oxiasfalt 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni 
d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C7 - AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C7C70U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de polietilè expandit 
- Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm 
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Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni 
d'altres accions no el desplacin. 
En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin el sostre, ha de 
pujar com a mínim, fins al nivell del paviment acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9H501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Amb morter 
     - Amb adhesiu 
     - Fixades mecànicament 
     - Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
     - Preparació de l'element (retalls, etc.) 
     - Neteja i preparació del suport 
     - Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni 
d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 
 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 NRE-AT/1987 Ordre de 27 d'abril de 1987 per la qual s'aproba la Norma Reglamentària d'Edificació sobre 
Aïllament Tèrmic. 
 NBE-CA-1988 Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se aclaran y corrigen diversos aspectos de los 
anexos a la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-1982 sobre Condiciones Acústicas de los edificios. 
 
 
 
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
E7D8 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB PLAQUES DE COMPOSTOS DE SILICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D82AR2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements 
estructurals. 
S'ha considerat la protecció dels elements següents: 
- Sostre i biguetes de fusta 
- Sostre de formigó 
- Sostre de formigó i xapa d'acer col·laborant 
- Bigues i pilars de fusta 
- Bigues i pilars de perfils metàl·lics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Revestiment de sostre de fusta: 
- Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Col·locació de llana de roca al sostre 
- Fixació de les tires de silicat càlcic a les biguetes 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Revestiment de sostre de formigó: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant: 
- Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Revestiment de bigues i pilars: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de 
quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
 
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FUSTA: 
Les tires de silicat càlcic han de ser de 200 mm d'amplària, però podran ser més amples en funció de la mida 
de la bigueta i s'han de fixar directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. 
Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà 
d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. 
 
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FORMIGÓ: 
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. 
 
REVESTIMENT DE SOSTRE DE XAPA COL·LABORANT: 
Els junts entre plaques han de coincidir sempre amb les tires de plaques col·locades prèviament. 
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La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu. 
 
REVESTIMENT DE PILARS I BIGUES: 
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d'acer. 
Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600 mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100 mm 
d'amplària. 
El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules 
subministrades pel fabricant. 
Separació entre punts de fixació: 
- Distància entre cargols:  <= 200 mm 
- Distància del cargol a l'extrem de la placa:  <= 50 mm 
- Distància entre grapes:  <= 100 mm 
- Distància de la grapa a l'extrem de la placa:  <= 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
 
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FORMIGÓ: 
Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. 
S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per complementar la subjecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
REVESTIMENT DE SOSTRES: 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81131D2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta 
de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s’esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 
defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
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FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 
revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E812 - ENGUIXATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
- Formació d'aresta o de racó 
- Execució de reglada de sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enguixat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha 
d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada. 
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. 
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. 
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 

┌───────────────────────────────────┐ 
│Tipus d'enguixat    │Duresa mitjana│ 

│────────────────────│──────────────│ 
│A bona vista        │   >= 50      │ 
│Reglejat o reglada  │   >= 55      │ 

└───────────────────────────────────┘ 
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Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 
┌───────────────────────────────────────────────────────

────────────────┐ 
│             │               │              Tipus enguixat             │ 

│Parament     │               │─────────────────────────────────────────│ 
│             │               │    A bona vista    │      reglejat      │ 

│─────────────│───────────────│────────────────────│────
────────────────│ 

│Vertical     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 

│             
│───────────────│────────────────────│──────────────────

──│ 
│             │Aplomat /planta│     ± 10mm         │        5mm         │ 

│─────────────│───────────────│────────────────────│────
────────────────│ 

│Corbat       │Curvatura      │± 5mm /plantilla 1m │± 3mm /plantilla 1m │ 
│             │prevista       │                    │                    │ 

│─────────────│───────────────│────────────────────│────
────────────────│ 

│Horitzontal  │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 

│             
│───────────────│────────────────────│──────────────────

──│ 
│             │Nivell previst │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 

│─────────────│───────────────│────────────────────│────
────────────────│ 

│Inclinat     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 

│             
│───────────────│────────────────────│──────────────────

──│ 
│             │Inclinació     │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 

│             │prevista       │                    │                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────

────────────────┘ 
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als 
paraments que els formen. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes 
amb sostre al damunt, com a mínim. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
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Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, 
segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols. 
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. 
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir 
les mateixes característiques que la dels paraments. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ACABAT LLISCAT: 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. 
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: 
una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb 
aquesta finalitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a 
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar 
expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen 
- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100% 
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E82 - ENRAJOLATS 
E825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E825134P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, 
horitzontals o verticals i arrimadors. 



   
 
 

 
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)   Tel. (972) 37.93.00  -  Telefax (972) 35.06.77   Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

  

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

S’han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat 
previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s’esquerdi. 
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, 
si la DF no fixa d’altres condicions. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el 
parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d’elaboració manual:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     - Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
     - Rajola comuna d’elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts: 
     - Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 
          - Parament interior  ± 0,5 mm 
          - Parament exterior  ± 1 mm 
     - Rajola comuna d’elaboració manual:  ± 2 mm 
     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
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- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin 
impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre 
superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents 
han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83 - APLACATS 
E83F - APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83F5003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Revestiment realitzat amb plaques de diferents materials col·locades en obra. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment pòrtland col·locades a l'obra mitjançant fixacions 
mecàniques. 
     - Plaques de guix laminat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents per a les plaques de guix laminat: 
     - Sobre perfileria 
     - Directament sobre el parament amb tocs de guix 
     - Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
     - Fixació de les plaques als muntants 
     - Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Neteja i preparació de la superfície de suport 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
     - Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
     - Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig 
     - Fixació de les plaques 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha 
de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les 
làmines de paper. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial:  ± 2 mm 
     - Replanteig total:  ± 2 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
     - Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 
amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. En qualsevol cas, no han 
de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels 
junts horitzontals. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
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Toleràncies d'execució: 
     - Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin 
acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la 
placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E84 - CELS RASOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8442100,E8445200,E84410GA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d’escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques metàl·liques 
- Lamel·les de PVC o metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
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- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 
- Replanteig del nivell del cel ras 
- Fixació dels tirants de filferro al sostre 
- Col·locació de les plaques 
Sistema fix i entramat de perfils: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, 
escantonades ni tacades. 
En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats 
i estopa enguixada. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 10 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 
amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 



   
 
 

 
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)   Tel. (972) 37.93.00  -  Telefax (972) 35.06.77   Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

  

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
 
 
E89 - PINTATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8989240,E898A240,E898D240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 
d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat 
les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 
de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
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El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 
la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 
segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després 
de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser 
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. 
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 
lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord 
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una 
humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin 
embrutat. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, 
CEGUES O EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a 
màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’amidar 
expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin 
embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8J - CORONAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter 
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 
- Obra ceràmica 
- Pedra natural o artificial collada amb morter 
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 
- Morter mixt o de ciment 
- Morter adhesiu 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Acer galvanitzat 
- Alumini 
- Zinc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
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Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planeïtat prevista a la 
DT. 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 
Els junts han de ser estancs. 
La peça de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 
immediatament a sota i evacuar l’aigua cap a l’exterior. 
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte 
a l'acabat de la paret. 
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l’estabilitat de l’element, els quals ha de complir amb 
les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Pendent (Façanes):  >= 10º 
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm 
Distància entre junts de dilatació: 
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 
Amplària dels junts: 
- Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada:  3 – 6 mm 
- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 
- Maó:  10 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària dels junts: 
     - Rajola ceràmica:  ± 1 mm 
     - Maó:  ± 2 mm 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la 
DF no especifica d'altres condicions. 
CORONAMENT DE PLANXA: 
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han 
de refer les parts afectades. 
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar. 
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del 
fabricant. 
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA: 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
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La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
CORONAMENT DE PLANXA: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les 
peces. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les 
fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les 
fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades ni han de tenir 
nusos saltadissos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 
E8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
E8Z1 - ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un revestiment 
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Estesa de la malla sobre el revestiment 
CONDICIONS GENERALS: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc. 
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a 
continuació la capa d'acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93A13C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada 
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora 
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de 
ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura 
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO: 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc. 
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: 
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de 
porositat homogènia. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
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- Gruix:  ± 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I 
ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts 
han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de 
ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de 
diàmetre):  >= 30 N/mm2 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT: 
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
TERRATZO: 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha 
d'estendre la beurada. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada. 
PASTA ALLISADORA: 
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d’assecat ràpid i de 
20 a 30 min si és d’assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge 
ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment. 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DCU250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S'han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col·locació a l'estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
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L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del 
fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter 
adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E9U - SÒCOLS 
E9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U361AV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs 
es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a 
obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
EAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP36186. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Bastiments de base per a folrar 
     - Bastiments de base per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
     - Fixació definitiva 
     - Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de 
fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
     - Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
     - Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
     - Amplària > 175 cm:  4 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Nivell previst:  ± 10 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm 
     - Aplomat:  ± 3 mm 
     - Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La 
manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 
tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure 
aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.) 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va pujant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra 
d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat 
d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EAPG - FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA XAPADA AMB MELAMINA, PER A PORTES 
DE FULLES BATENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAPGU130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del 
folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la 
paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
Toleràncies: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot el procés 
constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQD0P04,EAQDXI12,EAQSX253,EAQDU135. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
     - Exteriors 
     - Interiors 
     - D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Presentació de la porta 
     - Rectificació si cal 
     - Col·locació de la ferramenta 
     - Fixació definitiva 
     - Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm 
     - Aplomat:  ± 3 mm 
     - Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
     - Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ1U010. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats amb puntes, 
tapades amb massilla. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Fixació dels perfils 
     - Segellat dels forats de la porta 
CONDICIONS GENERALS: 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la D.F. no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAZA - PRESTATGES PER A ARMARIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Taulers de fusta o derivats de la fusta tallats a mida i col·locats dins l'armari. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Fixació dels suports 
     - Col·locació del prestatge 
CONDICIONS GENERALS: 
La partida inclou tots els accessoris necessaris per a la subjecció dels taulers. 
El prestatge ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locat horitzontalment, al nivell i en el pla previstos. 
Els llistons han d'estar fixats a la paret per mitjà de visos. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell previst:  ± 2 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB3 - REIXES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituïda per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la reixa, col·locada en la seva 
posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d’ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 
indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
REIXA METÀL·LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions 
mecàniques. Tant els ancoratges d’acer com les fixacions mecàniques han d’estar protegits contra la 
corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, 
han de mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
REIXA METÀL·LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de 
la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
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Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S’han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
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La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces 
especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de 
pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 
un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima de 
0,90m. sempre que estiguin a l’abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es 
requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal·lacions enterrades 
>= 0,4m. en condicions normals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans 
que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
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Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior 
dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocadura en el mateix sentit de 
circulació que el previst per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 
la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 
no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s’ha de col·locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



   
 
 

 
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)   Tel. (972) 37.93.00  -  Telefax (972) 35.06.77   Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

  

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
EE4Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.  
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  
- Barret  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin 
suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest.  
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i d'una altra 
desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia.  
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de sutge, o el 
regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades  
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (RITE)  
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato.  
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que 
prestan servicio a más de un generador de calor.  
 
 
EEG - APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEGH1285,EEGH1286. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Condicionadors i bombes de calor partits d'expansió directa. 
S'han considerat els següents tipus d'aparells: 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge de la unitat exterior al suport 
- Muntatge de la unitat interior al suport 
- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats 
- Connexió de la xarxa elèctrica d'ambdues unitats 
- Connexió al circuit de control 
- Connexió del drenatge 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
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En els aparells connectats a conductes, a més: 
- Connexió al conducte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les posicions d'ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les indicades per la 
DF. 
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del 
fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment 
accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin 
funcions de seguretat. 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que 
permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre 
els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un 
sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte 
d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols 
finals de la instal·lació. 
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar 
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de 
les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions 
fixades a les seves partides d'obra. 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar 
muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines 
de muntatge. 
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de 
l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els 
components de l'equip. 
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i 
l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o 
substitució. 
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal 
i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls 
inacceptables. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES: 
La unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. 
No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar 
segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi 
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que 
s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una 
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (RITE) 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos. 
* UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos 
generales. 
* UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del 
fabricant. 
- Control específic als climatitzadors: 
     - Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat 
     - Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions. 
     - Verificació del sistema de filtres segons les indicacions següents: 
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          - S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i 
tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de 
l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a la entrada de l'aire de retorn. 
          - Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar 
siguin especialment sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió, procurant que la distribució de 
l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme. 
          - En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de garantir les 
condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre inferior al 90%. 
          - Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 
només han de ser admeses com a secciones addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5 
          - Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o 
superior. 
     - Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada climatitzador: 
          - Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.). 
          - Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies) 
          - Impulsió (temperatura, humitat, etc.) 
     - Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació del climatitzador. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Manteniment de la instal·lació segons RITE 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la 
intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
 
 
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM32211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
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Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l'extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha 
de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el 
diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 
 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que 
se subministra juntament amb l'extractor. 
 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en 
el marc de l'extractor. 
 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o 
bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una 
distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 
 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Comprovació d el funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll 
(dBA) 
     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de 
béns de consum. 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
 
 
EEP - ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
EEP1 - AIREJADORS D'ADMISSIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements disposats en les obertures d'admissió per a dirigir adequadament el flux de l'aire i impedir l'entrada 
d'aigua i d'insectes u ocells.  
S'han considerat els tipus d'airejadors següents:  
- Airejador d'admissió col·locat en fusteria  
- Airejador d'admissió col·locat en tancament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Airejador d'admissió col·locat en fusteria:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'airejador entre el bastiment i el bastiment de base de la fusteria  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
Airejador d'admissió col·locat en tancament:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'airejador en la part massissa de la façana  
- Segellat dels junts d'unió amb el tancament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
El conjunt dels diferents elements ha de ser estanc a l'aigua.  
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Han de ser registrables per al seu manteniment i per als canvis de filtre.  
Han d'estar situats a una alçària respecte del terra:  h>= 1,80 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades  
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
4 
 
EEP2 - AIREJADORS DE PAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEP2ERB3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements col·locats en la part superior de les portes interiors de fusta, per a permetre el pas de l'aire d'un 
local a un altre adjacent.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de l'airejador sobre la porta, entre el bastiment i el batent  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.  
Ha de quedar ocult pel tapajunts de fusta.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades  
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - Familia G1 
EG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG134701. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
 
 
EG15 - Familia G15 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151D11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 
encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
 
 
EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161411,EG161611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 
encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
 
 
EG3 - Familia G3 
EG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG326206,EG326306,EG326406,EG326506. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, 
per a instal·lacions fixes. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col·locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el 
fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
 
CABLE COL·LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
 
 
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG41149C,EG415A99,EG415A9B,EG415A9C,EG415A9D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 
pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En 
aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors 
estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 
 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
 
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG42129D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En 
aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de 
connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors 
estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
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UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
 
EG6 - MECANISMES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG611021,EG613021,EG621193,EG621G93,EG621J93,EG631EA3,EG641177,EG671113,EG671133. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris 
per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment. 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 
- Sortida de fils, encastada 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d’intensitat: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Sortides de fils: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació i nivellació 
CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D’INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base 
per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de 
mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
SORTIDES DE FILS: 
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils. 
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el 
parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista 
per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’interior de la caixa. Per 
aquest motiu, s’han d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D’INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
 
 
 
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ13 - LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel 
fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i 
recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, 
segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, 
de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14BA1Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida vertical o 
horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel 
fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora 
en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega 
vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, 
de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ2Z4129,EJ23U010,EJ248145. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
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- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista 
en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell 
i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de 
descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el 
polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de 
descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ42U010,EJ4ZU010,EJ43U005,EJ46U020,EJ46U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Saboneres murals o per encastar al taulell 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions 
mecàniques. 
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques 
- Porta rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es destina 
sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant. 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi 
amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 
m. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació. 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
 
EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
EL7 - ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS, SENSE CAMBRA DE 
MAQUINÀRIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL79414N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells elevadors amb tracció elèctrica incorporada a la cabina, instal·lats de forma permanent. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i cables de tracció 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació de contrapesos 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han 
de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i s'han de col·locar plaques d'unió 
cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, 
amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets 
per cables. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una 
placa base. 
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva posició normal. 
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El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior o la part posterior del bastidor de la cabina. 
El grup tractor ha d'estar muntat sobre un bastidor de perfils d'acer de la resistència adequada i proveït dels 
dispositius antivibratoris necessaris. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre 
si. 
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 
El paracaigudes ha d'anar col·locat a la part inferior de la cabina. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés 
de l'aparell elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a 
l'usuari. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta per a aturar 
la cabina al nivell del pis corresponent. 
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm 
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm 
Toleràncies: 
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm 
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
     - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
     - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
     - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
     - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: 
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall 
d'energia o d'avaria dels components) 
- Limitador de l'excés de velocitat 
- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
- Amortiguadors de dissipació d'energia 
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el valor màxim 
admissible. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les 
portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada 
al replà corresponent. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a 
sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de 
suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als 
ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup tractor, 
l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de politges de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de complir les 
condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
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S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la 
partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
ASCENSORS ELÈCTRICS: 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 
 
 
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM3 - EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31U006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
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El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti 
el seu transport sense perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 
 
 
EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
EMDB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMDBU005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva amb 
fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
 
EP - Familia P 
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors fixes per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat 
a dintre de la caixa de mecanismes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb 
pantalla de 360º al voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de 
connectar amb la pantalla del propi connector. 
 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
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La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el 
connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and 
office areas. 
 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. 
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con 
características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad 
evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz 
(Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
 
 
 
EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7E3E01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
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- Switch col·locat en armari rack de 19” o superficialment 
- Router col·locat en armari rack de 19” o superficialment 
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19” o superficialment 
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats superficialment: 
- Replanteig del element 
- Execució i fixació del element 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19”: 
- Col·locació dins de l'armari 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats a l'interior del PC: 
- Retirada de la carcassa del PC 
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 
- Comprovació del funcionament 
- Tancat de la carcassa del PC 
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 
- Realització de la prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema 
de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades han de quedar accessibles. 
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19": 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 
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La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la 
instal·lació de dades. 
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-
se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT 
del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons 
les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o 
DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres 
elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
 
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. 
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC. 
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC. 
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni 
forçar altres components del PC. 
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal 
de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic. 
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del 
PC. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and 
office areas. 
 
 
 
EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY01 - REGATES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o 
guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar 
afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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EY02 - ENCASTS PETITS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació, collat amb 
guix o morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Col·locació del caixetí o mecanisme 
- Fixació i tapat del forat que resta 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els 
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'encast realment realitzat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2164771. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre 
camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica  
- Envans i paredons d'obra de ceràmica  
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m 
de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la 
façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra 
incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a 
observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en 
funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions 
veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les 
bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
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No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions 
i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon 
estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el 
sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants 
fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 
 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, 
disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la 
grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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8. AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 01  ENDERROCS
Activitat 01  ENDERROCS

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 obertura per portes ascensor 5,000 1,450 2,100 15,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,225



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 01  ENDERROCS
Activitat 02  TRANSPORT I GESTIÓ DE TERRES

1 E2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Enderroc obertura asc 5,000 1,450 2,100 0,150 2,284 C#*D#*E#*F#
2 Esponjament P 30,000 0,685 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 2,969

2 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Enderroc obertura asc 5,000 1,450 2,100 0,150 2,284 C#*D#*E#*F#
2 Esponjament P 30,000 0,685 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 2,969



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Activitat 03  ESTRUCTURA

1 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb
soldadura

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

1 Biga auxiliar per muntatge ascensor - I 2,000 2,700 14,400 77,760 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,050 14,400 29,520 C#*D#*E#*F#
3 Llinda porta ascensor 5,000 2,000 14,400 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,280



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 03  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Activitat 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Subactivitat 01  ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 E6523A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

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

1 planta àtic 1,000 2,130 2,500 5,325 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,030 2,500 27,575 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,610 2,500 9,025 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,860 2,500 17,150 C#*D#*E#*F#
6 planta segona 1,000 2,130 2,500 5,325 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,610 2,500 9,025 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,750 2,500 21,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,800

2 E6528A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

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

1 Planta àtic 1,000 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona- adaptat 1,000 4,100 2,500 10,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

3 E7D82AR2 m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc R-120 amb plaques de silicat càlcic de 40
mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica
0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3

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

1 Planta àtic 2,000 0,800 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 0,800 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 2,000 0,800 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,800 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 1652XNAR U Formació d'armari de 220cm d'ample, 60cm de fons i 250cm d'altura mitjançant envà de plaques de guix
laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de
llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix
laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

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

Euro



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 03  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Activitat 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Subactivitat 02  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

1 EAQD0P04 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a pintar i de 35 mm de gruix, tipus bloc, de cares llises i estructura
interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, col.locada amb folrat de bastiment de base de marc
de 10-15cm , inclús ferramenta per a penjar, pany de cop, manetes i bastiment de base. S'inclou l'envernissat
de la porta, folrat de bastiment i tapetes a taller. Totalment executada segons detall de projecte.

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

1 P04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEP2ERB3 u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumini, amb silenciador acústic
d'escuma de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB, col.locat en porta interior. Article: ref. AP0810 de
la sèrie Admissió d'aire d'AIR-IN

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

1 planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EAQDXI12 U Porta corredissa per a interiors, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb guia tipus klein o equivalent, amb pany, amb mecanisme d'obertura
encastat a la fulla a una alçada de 1,5m, segons detall de projecte i complerta de ferramenta i de tots els treballs
i accessoris necessaris per a la seva correcta execució en obra

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

1 Servei planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAQSX253 U Conjunt de quatre fulles correderes per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Inclosos subministrament i
col·locació, ferratges, materials  i mitjans auxiliars

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

1 Armari planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1A21U753 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm,
amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

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

1 Aseo planta àtic 70*210 1,000 0,700 2,100 1,470 C#*D#*E#*F#
2 Accès telecentre 80*210 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

Euro



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 7



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 04  SISTEMA D'ACABATS
Activitat 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS
Subactivitat 01  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1 E81131D2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, remolinat

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

1 CAMBRES HIGIÈNIQUES
2 Planta àtic 1,000 6,700 2,500 16,750 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona- adaptat 1,000 7,860 2,500 19,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,400



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 04  SISTEMA D'ACABATS
Activitat 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS
Subactivitat 02  ENRAJOLATS

1 E825134P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu mitjà,
de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 CAMBRES HIGIÈNIQUES
2 Planta àtic 1,000 6,700 2,500 16,750 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona- adaptat 1,000 7,860 2,500 19,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,400



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 04  SISTEMA D'ACABATS
Activitat 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS
Subactivitat 03  PINTURES

1 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

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

1 planta àtic 1,000 2,130 2,500 5,325 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,030 2,500 27,575 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,610 2,500 9,025 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,860 2,500 17,150 C#*D#*E#*F#
6 planta segona 1,000 2,130 2,500 5,325 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,610 2,500 9,025 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,750 2,500 21,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,800

2 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

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

1 Planta àtic 1,000 33,570 33,570 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 43,980 43,980 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 1,000 39,840 39,840 C#*D#*E#*F#
4 Planta baixa 1,000 31,060 31,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,450

3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

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

1 Forat interior ascensor 1,000 7,260 14,300 103,818 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,818



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 04  SISTEMA D'ACABATS
Activitat 02  REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS
Subactivitat 01  PAVIMENTS

1 E93A13C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

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

1 Planta àtic 1,000 33,570 33,570 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 43,980 43,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,550

2 E7C7C70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620005 de la sèrie Impactodan de DANOSA de 5 mm
de gruix, col.locada no adherida

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

1 CAMBRES HIGIÈNIQUES
2 Planta segona - servei 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
3 planta àtic - servei 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,350

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

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

1 Planta àtic 1,000 33,570 33,570 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 43,980 43,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,550

4 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica

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

1 Planta àtic  - oficines 1,000 28,610 28,610 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona - telecentre 1,000 26,420 26,420 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona - rebedor 1,000 12,210 12,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,240



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 04  SISTEMA D'ACABATS
Activitat 02  REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS
Subactivitat 02  SOSTRES

1 E8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb
entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

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

1 Planta segona - servei 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
2 planta àtic - servei 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,350

2 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim. Inclosa la formació de dos registres per planta

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

1 Planta àtic 1,000 33,570 33,570 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 43,980 43,980 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 1,000 39,840 39,840 C#*D#*E#*F#
4 Planta baixa 1,000 31,060 31,060 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona - servei -1,000 3,850 -3,850 C#*D#*E#*F#
6 planta àtic - servei -1,000 2,500 -2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,100

3 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

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

1 Planta àtic 0,000 33,570 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 0,000 43,980 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 0,000 39,840 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta baixa 0,000 31,060 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Activitat 01  SANEJAMENT I FONTANERIA

1 EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat

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

1 Servei planta àtic 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Servei adaptat planta segona 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo i wc, incloent tubs de PVC sèrie b, M-1
amb segell AENOR, peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els elements
necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 ED15I020 m Baixant de tub de PVC, sèrie b de d 110 mm, M-1 amb segell AENOR, fixat mecànicament amb brides incloses
les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats i
materials necessaris per la correcta instal·lació.

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

1 Desguassos banys 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EJ2Z4129 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal.lat

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 ED15G471 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <= 45 cm, de color blanc, preu mitjà, col.locat amb suports
murals

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 15

13 EJ248145 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

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

1 Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

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

1 Servei planta àtic 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

Euro



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 16

2 Servei adaptat planta segona 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Activitat 02  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

1 XPAU0003 u Partida alçada a justificar per connexió al quadre general; inclosos tots els materials, mà d'obra i mitjans auxiliars

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

1 Planta segona+planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior de les plantes segona i àtic, d'una superfície aproximada de 80 m2 i distribució
segons projecte, amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits; inclosos materials, mà d'obra i mitjans auxiliars

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

1 Planta segona+planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 18

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Activitat 03  ENLLUMENAT

1 EH11GG24 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat
satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre

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

1 Planta àtic 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EH115224 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl·lic, amb 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 36W, (1x36W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al
sostre

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

1 Planta primera 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 EH1D5932 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G24d-1, amb 2 làmpades fluorescents de 13 W i 230
V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=82, amb unes dimensions de 212 mm de diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip AF i muntada superficialment al sostre

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

1 Servei planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Servei adaptat planta segona 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

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

1 planta àtic 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 planta segona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Activitat 04  INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS

1 EP7E3E01 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema cablejat UPT cat-6, amb instal·lació el·lèctrica dels
mateixos, inclòs l'integració dels PTR's telefònics fins l'interior del Rack mural de 12U, incloent:
*** Centralització de cablejat estructurat a rack mural de 15 UA's, metàl·lic, alimentat electrònicament, laterals
desmuntables de 19 amb porta de vidre, regleta d'endolls pulti i safata de 2UA's, incloent-hi panell de partxeig
de
24 ports UTP Cat-6 Brand-Rex. panells passafils, fuetets d'assignació de servei de veu i dades
*** Cablejat UTP CAt-6 tipus Brand-Rex per 25 llocs de connexió + 2 wifis amb part proporcional de tubs de
protecció, degudament instal·lat per fals sostre i baixants amb tub corrugat per dins d'envà de pladur.
*** Caixes de superfície/encastades per a 20 llocs de treball del tipus Cima + 2 wifis per allotjar mecanismes
RJ45 i endolls elèctrics amb fuetets de servei de dades UTP CAt-6, degudament instal·lat i etiquetat.
*** Integració de centraleta telefònica al sistema de cablejat amb panell de 25 ports UTP telefonia, part
proporcional mànega multiparell de fins 25 extensions, amb capsa de tall i fuetets d'assignació de servei; tot
degudament instal·lat i etiquetat.
*** Cablejat elèctric per servei des dels llocs de treball fins als corresponents subquadres elèctrics, incloent
proteccions magnetotèrmics diferencials  per a 4 linies (o les neccessàriess), degudament instal·lat i etitquetat
**** Equip de commutació Cisco 24 ports 10/100/1000 PoE+2 ports SFP GB instal·lat i en ordre de marxa amb
protocols per QA'S i VoIP. Inclòs equip wifi N instal·lat per cobertures òptimes a plantes segona i àtic Cisco 802.
11N amb switch Cisco ports GB.
**** Certificació del SCE UTP Cat-6 amb entrega de proves en format digital, i plànol ubicació llocs de treball as
built

Instal·lació complerta inclosos proves,tots els materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. Tot provat i certificat.

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

1 planta àtic + planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 20

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Activitat 05  APARELLS D'ELEVACIÓ

1 EL79414N u Ascensor elèctric model Schlindler 3300, de doble accès per portes enfrontades en planta baixa, adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda i discapacitat visual; sense cambra maquinària, per a 8 persones (675 kg), 1,00
m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 5 parades (12 m de recorregut), maniobra col·lectiva simple, portes
d'acces amb protecció al foc EN81-58/E120, de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina de
dimensions mínimes interiors: 120 cm x 140 cm, amb portes telescòpiques automatiques d'acer pintat i qualitat
mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i
paviment de granit. Equip d'il·luminació amb il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega (amb
bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i
sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Inclosos: estructura metàl·lica vertical, ganxo per
muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, i tots els materials i mitjans necessaris per
al seu funcionament. S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any
de garantia. (ref. Press ESP0A0105-0A-10044231105)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 21

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Activitat 06  CLIMATITZACIÓ

1 EEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors múltiples diferents de
tipus conducte i de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, d'1,7 i 2,6 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada

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

1 plantes 1a, 2a i àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEGH1286 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors múltiples diferents de
tipus conducte i de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 3 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, d'1,7 i 2,6 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada

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

1 plantes 1a, 2a i àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 22

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Activitat 07  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal.lat

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

1 planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

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

1 planta àtic 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 planta segona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 23

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol 0N  ADEQUACIÓ INTERIOR
Subcapítol 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT

1 EQ720001 u Subministrament i muntatge de cadira per a usuari de telecentre, tipus model Gamma, apilable, estructura en
tub d'acer cromat i amb seient, respatller i braços en polipropilè

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

1 Telecentre 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EQ720002 u Subministrament i muntatge de mòdul per a telecentre

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

1 Telecentre 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EQ720003 u Subministrament i col·locació de taula i calaixera amb rodes, tipusssssss

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

1 Telecentre 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 EQ720004 u Subministrament i muntatge de cadira ergonòmica, tipus Raya, giratòria amb 5 peus, regulable en alçada i
inclinació raspatller. Inclosos braços

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

1 Telecentre - Planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficines - Planta àtic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EQ720005 u Subministrament i muntatge de mòdul de taula per asimètrica (180*140*60-80) amb buc de calaixos, acabada
bilaminat imitació fusta i elements metàlics en color antracita

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

1 Telecentre - Planta segona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficines - Planta àtic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EQ720006 u Subministrament i muntatge de mòdul d'armari de fusta laminada combinat amb antracita, de 90 ample, 45 de
fons, alçada 210 i doble porta; amb prestatges interiors de 25 mm

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

1 Telecentre - Planta segona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficines - Planta àtic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EQ720007 u Subministrament i muntatge de cadira confident tipus Lama

Euro



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 24

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

1 Telecentre - Planta segona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficines - Planta àtic 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 EQ720008 u Subministrament i muntatge de taula rodona per a reunions, de diàmetre 90-100 cm, de fusta laminada i
elements metàl·lics antracita

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

1 Telecentre - Planta segona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficines - Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EQ720009 u Subministrament i muntatge de biombo separador format per dos mòduls de 80*180 cm i tres columents o
patoles com a potes, amb acabat tapissat de color o laminat imitant fusta i columnes metàl·liques amb acabat
inox o antracita mate

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

1 Telecentre - Planta segona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficines - Planta àtic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 25

Obra 01 PRESSUPOST LOCAL SOCIAL
Capítol SS  PARTIDES SENSE BAIXA
Subcapítol 01  VARIS I IMPREVISTOS

1 XPAU4O02 u Partida alçada a justificar coressponent a imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

AMIDAMENTS Pàg.: 26

Euro
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9. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 01 Enderrocs

Activitat 01 Enderrocs

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 64)

13,65 15,225 207,82

TOTAL Activitat 01.0N.01.01 207,82



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 01 Enderrocs

Activitat 02 Transport i gestió de terres

1 E2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)

8,67 2,969 25,74

2 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

4,91 2,969 14,58

TOTAL Activitat 01.0N.01.02 40,32



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 02 Sistema estructural

Activitat 03 Estructura

1 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura (P - 6)

1,72 251,280 432,20

TOTAL Activitat 01.0N.02.03 432,20



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 03 Sistema de compartimentació

Activitat 01 Elements divisoris verticals

Subactivitat 01 Envans i elements divisoris

1 E6523A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W (P - 7)

35,95 138,800 4.989,86

2 E6528A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W (P - 8)

40,64 20,250 822,96

3 E7D82AR2 m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc
R-120 amb plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció del
factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una
conductivitat tèrmica 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3 (P - 10)

70,18 20,000 1.403,60

4 1652XNAR U Formació d'armari de 220cm d'ample, 60cm de fons i 250cm d'altura
mitjançant envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa
d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares
amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (P
- 1)

363,91 2,000 727,82

TOTAL Subactivitat 01.0N.03.01.01 7.944,24



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 03 Sistema de compartimentació

Activitat 01 Elements divisoris verticals

Subactivitat 02 Fusteria i serralleria interior

1 EAQD0P04 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a pintar i de 35 mm de gruix,
tipus bloc, de cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, col.locada amb folrat de bastiment de
base de marc de 10-15cm , inclús ferramenta per a penjar, pany de
cop, manetes i bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta,
folrat de bastiment i tapetes a taller. Totalment executada segons
detall de projecte.  (P - 22)

282,65 2,000 565,30

2 EEP2ERB3 u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 95 mm
d'amplària, d'alumini, amb silenciador acústic d'escuma de resina de
melamina i aïllament acústic de 27 dB, col.locat en porta interior.
Article: ref. AP0810 de la sèrie Admissió d'aire d'AIR-IN (P - 34)

38,36 2,000 76,72

3 EAQDXI12 U Porta corredissa per a interiors, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària, amb guia tipus klein o equivalent, amb pany, amb
mecanisme d'obertura encastat a la fulla a una alçada de 1,5m,
segons detall de projecte i complerta de ferramenta i de tots els
treballs i accessoris necessaris per a la seva correcta execució en obra

(P - 23)

302,89 1,000 302,89

4 EAQSX253 U Conjunt de quatre fulles correderes per a portes d'armari, de fusta per
a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Inclosos
subministrament i col·locació, ferratges, materials i mitjans auxiliars (P
- 24)

700,37 1,000 700,37

5 1A21U753 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb
melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent,
tapajunts de fusta i galze (P - 2)

162,99 3,150 513,42

TOTAL Subactivitat 01.0N.03.01.02 2.158,70



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 04 Sistema d'acabats

Activitat 01 Revestiments de paraments verticals

Subactivitat 01 Arrebossats i enguixats

1 E81131D2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat
(P - 11)

19,22 36,400 699,61

TOTAL Subactivitat 01.0N.04.01.01 699,61



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 04 Sistema d'acabats

Activitat 01 Revestiments de paraments verticals

Subactivitat 02 Enrajolats

1 E825134P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2,
col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P
- 12)

28,88 36,400 1.051,23

TOTAL Subactivitat 01.0N.04.01.02 1.051,23



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 04 Sistema d'acabats

Activitat 01 Revestiments de paraments verticals

Subactivitat 03 Pintures

1 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 16)

4,44 138,800 616,27

2 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 17)

5,17 148,450 767,49

3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 18)

5,49 103,818 569,96

TOTAL Subactivitat 01.0N.04.01.03 1.953,72



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 04 Sistema d'acabats

Activitat 02 Revestiments de paraments horitzontals

Subactivitat 01 Paviments

1 E93A13C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 19)

7,89 77,550 611,87

2 E7C7C70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620005 de la
sèrie Impactodan de DANOSA de 5 mm de gruix, col.locada no
adherida (P - 9)

3,36 6,350 21,34

3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 20)

43,53 77,550 3.375,75

4 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica (P - 21)

7,87 67,240 529,18

TOTAL Subactivitat 01.0N.04.02.01 4.538,14



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 04 Sistema d'acabats

Activitat 02 Revestiments de paraments horitzontals

Subactivitat 02 Sostres

1 E8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de
120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb entramat vist i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim (P - 14)

18,01 6,350 114,36

2 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim. Inclosa la formació de dos
registres per planta (P - 15)

24,67 142,100 3.505,61

3 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (P -
13)

24,11 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.0N.04.02.02 3.619,97



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments i instal·lacions

Activitat 01 Sanejament i fontaneria

1 EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat (P - 35)

8,99 20,000 179,80

2 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo
i wc, incloent tubs de PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces
especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els
elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.
(P - 27)

73,09 2,000 146,18

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 26)

15,44 2,000 30,88

4 ED15I020 m Baixant de tub de PVC, sèrie b de d 110 mm, M-1 amb segell AENOR,
fixat mecànicament amb brides incloses les peces especials,
derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps
especials, segellats i materials necessaris per la correcta instal·lació.
(P - 29)

16,11 8,000 128,88

5 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 45)

11,65 2,000 23,30

6 EJ2Z4129 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 44)

31,49 2,000 62,98

7 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal.lat (P - 30)

25,22 2,000 50,44

8 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 33)

83,23 2,000 166,46

9 ED15G471 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 28)

12,17 2,000 24,34

10 EJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <= 45 cm, de color
blanc, preu mitjà, col.locat amb suports murals (P - 40)

23,64 2,000 47,28

11 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 41)

222,89 2,000 445,78

12 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador
antirrobatori, per a aigua freda, encastada (P - 42)

78,82 2,000 157,64

13 EJ248145 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada d'1´´ (P - 43)

190,92 2,000 381,84

14 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 46)

69,51 2,000 139,02

15 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar (P - 50) 15,85 2,000 31,70
16 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290

x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 47)
148,40 2,000 296,80

17 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 49)

287,88 1,000 287,88

18 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
48)

76,75 1,000 76,75

19 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 25)

70,98 1,920 136,28

euros



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 12

TOTAL Activitat 01.0N.05.01 2.814,23



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 13

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments i instal·lacions

Activitat 02 Electricitat i telecomunicacions

1 XPAU0003 u Partida alçada a justificar per connexió al quadre general; inclosos tots
els materials, mà d'obra i mitjans auxiliars (P - 66)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior de les plantes segona i àtic, d'una
superfície aproximada de 80 m2 i distribució segons projecte, amb
grau d'electrificació bàsic i 5 circuits; inclosos materials, mà d'obra i
mitjans auxiliars (P - 3)

1.385,62 1,000 1.385,62

TOTAL Activitat 01.0N.05.02 2.385,62



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 14

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments i instal·lacions

Activitat 03 Enllumenat

1 EH11GG24 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i
difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular
respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16
mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada
superficialment al sostre (P - 37)

207,42 15,000 3.111,30

2 EH115224 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor reticulat metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de
36W, (1x36W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre (P - 36)

76,51 16,000 1.224,16

3 EH1D5932 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G24d-1,
amb 2 làmpades fluorescents de 13 W i 230 V de tensió d'alimentació
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 212 mm de
diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció
IP 20, equip AF i muntada superficialment al sostre (P - 38)

104,80 3,000 314,40

4 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de
175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret (P - 39)

118,07 6,000 708,42

TOTAL Activitat 01.0N.05.03 5.358,28



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 15

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments i instal·lacions

Activitat 04 Informàtica i telecomunicacions

1 EP7E3E01 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema cablejat UPT
cat-6, amb instal·lació el·lèctrica dels mateixos, inclòs l'integració dels
PTR's telefònics fins l'interior del Rack mural de 12U, incloent:
*** Centralització de cablejat estructurat a rack mural de 15 UA's,
metàl·lic, alimentat electrònicament, laterals desmuntables de 19 amb
porta de vidre, regleta d'endolls pulti i safata de 2UA's, incloent-hi
panell de partxeig de
24 ports UTP Cat-6 Brand-Rex. panells passafils, fuetets d'assignació
de servei de veu i dades
*** Cablejat UTP CAt-6 tipus Brand-Rex per 25 llocs de connexió + 2
wifis amb part proporcional de tubs de protecció, degudament instal·lat
per fals sostre i baixants amb tub corrugat per dins d'envà de pladur.
*** Caixes de superfície/encastades per a 20 llocs de treball del tipus
Cima + 2 wifis per allotjar mecanismes RJ45 i endolls elèctrics amb
fuetets de servei de dades UTP CAt-6, degudament instal·lat i
etiquetat.
*** Integració de centraleta telefònica al sistema de cablejat amb
panell de 25 ports UTP telefonia, part proporcional mànega multiparell
de fins 25 extensions, amb capsa de tall i fuetets d'assignació de
servei; tot degudament instal·lat i etiquetat.
*** Cablejat elèctric per servei des dels llocs de treball fins als
corresponents subquadres elèctrics, incloent proteccions
magnetotèrmics diferencials per a 4 linies (o les neccessàriess),
degudament instal·lat i etitquetat
**** Equip de commutació Cisco 24 ports 10/100/1000 PoE+2 ports
SFP GB instal·lat i en ordre de marxa amb protocols per QA'S i VoIP.
Inclòs equip wifi N instal·lat per cobertures òptimes a plantes segona i
àtic Cisco 802. 11N amb switch Cisco ports GB.
**** Certificació del SCE UTP Cat-6 amb entrega de proves en format
digital, i plànol ubicació llocs de treball as built

Instal·lació complerta inclosos proves,tots els materials, mà d'obra i
mitjans auxiliars. Tot provat i certificat. (P - 54)

9.450,00 1,000 9.450,00

TOTAL Activitat 01.0N.05.04 9.450,00



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 16

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments i instal·lacions

Activitat 05 Aparells d'elevació

1 EL79414N u Ascensor elèctric model Schlindler 3300, de doble accès per portes
enfrontades en planta baixa, adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda i discapacitat visual; sense cambra maquinària, per a 8
persones (675 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 5
parades (12 m de recorregut), maniobra col·lectiva simple, portes
d'acces amb protecció al foc EN81-58/E120, de 80 cm d'amplària i 200
cm d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes interiors: 120
cm x 140 cm, amb portes telescòpiques automatiques d'acer pintat i
qualitat mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes.
Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit.
Equip d'il·luminació amb il·luminació i alarma d'emergència, medidor
de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos
amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor,
apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Inclosos:
estructura metàl·lica vertical, ganxo per muntatge de maquinària,
escala de baixada al fosso, rosari de llums, i tots els materials i mitjans
necessaris per al seu funcionament. S'inclou projecte, legalitzacions i
permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de garantia.
(ref. Press ESP0A0105-0A-10044231105) (P - 51)

18.720,19 1,000 18.720,19

TOTAL Activitat 01.0N.05.05 18.720,19



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 17

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments i instal·lacions

Activitat 06 Climatització

1 EEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
amb unitats interiors múltiples diferents de tipus conducte i de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i
2,6 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5
respectivament, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada (P - 31)

4.426,07 1,000 4.426,07

2 EEGH1286 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
amb unitats interiors múltiples diferents de tipus conducte i de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 3 unitats interiors amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i
2,6 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5
respectivament, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada (P - 32)

5.617,21 1,000 5.617,21

TOTAL Activitat 01.0N.05.06 10.043,28



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 18

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments i instal·lacions

Activitat 07 Protecció contra incendis

1 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i
una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i
possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del
sostre, instal.lat (P - 52)

93,50 2,000 187,00

2 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -
53)

10,59 6,000 63,54

TOTAL Activitat 01.0N.05.07 250,54



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 19

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol 0N ADEQUACIÓ INTERIOR

Subcapítol 06 Mobiliari i equipament

1 EQ720001 u Subministrament i muntatge de cadira per a usuari de telecentre, tipus
model Gamma, apilable, estructura en tub d'acer cromat i amb seient,
respatller i braços en polipropilè  (P - 55)

104,71 14,000 1.465,94

2 EQ720002 u Subministrament i muntatge de mòdul per a telecentre (P - 56) 213,15 14,000 2.984,10
3 EQ720003 u Subministrament i col·locació de taula i calaixera amb rodes,

tipusssssss (P - 57)
383,67 14,000 5.371,38

4 EQ720004 u Subministrament i muntatge de cadira ergonòmica, tipus Raya,
giratòria amb 5 peus, regulable en alçada i inclinació raspatller.
Inclosos braços (P - 58)

229,14 3,000 687,42

5 EQ720005 u Subministrament i muntatge de mòdul de taula per asimètrica
(180*140*60-80) amb buc de calaixos, acabada bilaminat imitació
fusta i elements metàlics en color antracita  (P - 59)

586,16 2,000 1.172,32

6 EQ720006 u Subministrament i muntatge de mòdul d'armari de fusta laminada
combinat amb antracita, de 90 ample, 45 de fons, alçada 210 i doble
porta; amb prestatges interiors de 25 mm (P - 60)

373,01 2,000 746,02

7 EQ720007 u Subministrament i muntatge de cadira confident tipus Lama (P - 61) 107,64 8,000 861,12
8 EQ720008 u Subministrament i muntatge de taula rodona per a reunions, de

diàmetre 90-100 cm, de fusta laminada i elements metàl·lics antracita
(P - 62)

367,68 1,000 367,68

9 EQ720009 u Subministrament i muntatge de biombo separador format per dos
mòduls de 80*180 cm i tres columents o patoles com a potes, amb
acabat tapissat de color o laminat imitant fusta i columnes metàl·liques
amb acabat inox o antracita mate  (P - 63)

479,59 1,000 479,59

TOTAL Subcapítol 01.0N.06 14.135,57



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 20

Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL

Capítol SS PARTIDES SENSE BAIXA

Subcapítol 01 Varis i imprevistos

1 XPAU4O02 u Partida alçada a justificar coressponent a imprevistos d'obra (P - 0) 2.500,00 1,000 2.500,00
2 XPA000SS pa 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 - 65)
715,00 1,000 715,00

TOTAL Subcapítol 01.SS.01 3.215,00



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST Pàg.: 21

euros



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Subactivitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subactivitat 01.0N.03.01.01  Envans i elements divisoris 7.944,24
Subactivitat 01.0N.03.01.02  Fusteria i serralleria interior 2.158,70
Activitat 01.0N.03.01  Elements divisoris verticals 10.102,94
Subactivitat 01.0N.04.01.01  Arrebossats i enguixats 699,61
Subactivitat 01.0N.04.01.02  Enrajolats 1.051,23
Subactivitat 01.0N.04.01.03  Pintures 1.953,72
Activitat 01.0N.04.01  Revestiments de paraments verticals 3.704,56
Subactivitat 01.0N.04.02.01  Paviments 4.538,14
Subactivitat 01.0N.04.02.02  Sostres 3.619,97
Activitat 01.0N.04.02  Revestiments de paraments horitzontals 8.158,11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21.965,61
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.0N.01.01  Enderrocs 207,82
Activitat 01.0N.01.02  Transport i gestió de terres 40,32
Subcapítol 01.0N.01  Enderrocs 248,14
Activitat 01.0N.02.03  Estructura 432,20
Subcapítol 01.0N.02  Sistema estructural 432,20
Activitat 01.0N.03.01  Elements divisoris verticals 10.102,94
Subcapítol 01.0N.03  Sistema de compartimentació 10.102,94
Activitat 01.0N.04.01  Revestiments de paraments verticals 3.704,56
Activitat 01.0N.04.02  Revestiments de paraments horitzontals 8.158,11
Subcapítol 01.0N.04  Sistema d'acabats 11.862,67
Activitat 01.0N.05.01  Sanejament i fontaneria 2.814,23
Activitat 01.0N.05.02  Electricitat i telecomunicacions 2.385,62
Activitat 01.0N.05.03  Enllumenat 5.358,28
Activitat 01.0N.05.04  Informàtica i telecomunicacions 9.450,00
Activitat 01.0N.05.05  Aparells d'elevació 18.720,19
Activitat 01.0N.05.06  Climatització 10.043,28
Activitat 01.0N.05.07  Protecció contra incendis 250,54
Subcapítol 01.0N.05  Sistema de condicionaments i instal·lacions 49.022,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

71.668,09
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.0N.01  Enderrocs 248,14
Subcapítol 01.0N.02  Sistema estructural 432,20
Subcapítol 01.0N.03  Sistema de compartimentació 10.102,94
Subcapítol 01.0N.04  Sistema d'acabats 11.862,67
Subcapítol 01.0N.05  Sistema de condicionaments i instal·lacions 49.022,14
Subcapítol 01.0N.06  Mobiliari i equipament 14.135,57
Capítol 01.0N  ADEQUACIÓ INTERIOR 85.803,66
Subcapítol 01.SS.01  Varis i imprevistos 3.215,00
Capítol 01.SS  PARTIDES SENSE BAIXA 3.215,00

euros



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
89.018,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.0N  ADEQUACIÓ INTERIOR 85.803,66
Capítol 01.SS  PARTIDES SENSE BAIXA 3.215,00
Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL 89.018,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

89.018,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LOCAL SOCIAL 89.018,66

89.018,66

euros
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10. PRESSUPOST DE CONTRACTE 
 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 89.018,66

13 % Despeses Generals SOBRE 89.018,66...................................................................... 11.572,43

6 % Benefici Industrial SOBRE 89.018,66............................................................................ 5.341,12

Subtotal 105.932,21

18 % IVA SOBRE 105.932,21.............................................................................................. 19.067,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 125.000,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-CINC MIL EUROS AMB UN CENTIMS )

Mercè Prades Valls
Arquitecta municipal
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11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

1652XNARP-1 U Formació d'armari de 220cm d'ample, 60cm de fons i 250cm d'altura mitjançant envà de
plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de
40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament

363,91 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

1A21U753P-2 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de
fusta i galze

162,99 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

1G224200P-3 u Instal·lació elèctrica interior de les plantes segona i àtic, d'una superfície aproximada de 80
m2 i distribució segons projecte, amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits; inclosos
materials, mà d'obra i mitjans auxiliars

1.385,62 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E2R4506AP-4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E2RA7L00P-5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E4425015P-6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

E6523A4BP-7 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

35,95 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

E6528A4BP-8 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

40,64 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E7C7C70UP-9 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620005 de la sèrie Impactodan de
DANOSA de 5 mm de gruix, col.locada no adherida

3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E7D82AR2P-10 m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc R-120 amb plaques de
silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV
1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3

70,18 €

(SETANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E81131D2P-11 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

19,22 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E825134PP-12 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

28,88 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E84410GAP-13 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada

24,11 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E8442100P-14 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de
gruix , amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim

18,01 €

(DIVUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

E8445200P-15 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim. Inclosa la formació de dos
registres per planta

24,67 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E8989240P-16 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E898A240P-17 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E898D240P-18 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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E93A13C0P-19 m2 Capa de neteja i anivellament, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

7,89 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E9DCU250P-20 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

43,53 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E9U361AVP-21 m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

EAQD0P04P-22 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a pintar i de 35 mm de gruix, tipus bloc, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, col.locada amb
folrat de bastiment de base de marc de 10-15cm , inclús ferramenta per a penjar, pany de
cop, manetes i bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i
tapetes a taller. Totalment executada segons detall de projecte.

282,65 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EAQDXI12P-23 U Porta corredissa per a interiors, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb guia tipus klein o equivalent, amb
pany, amb mecanisme d'obertura encastat a la fulla a una alçada de 1,5m, segons detall de
projecte i complerta de ferramenta i de tots els treballs i accessoris necessaris per a la seva
correcta execució en obra

302,89 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EAQSX253P-24 U Conjunt de quatre fulles correderes per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Inclosos subministrament i col·locació, ferratges, materials  i mitjans auxiliars

700,37 €

(SET-CENTS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

EC1K1502P-25 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 70,98 €
(SETANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

ED111B21P-26 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,44 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

ED11I015P-27 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo i wc, incloent tubs de
PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces especials, com colzes, peces en t, unions
roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant
general.

73,09 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
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ED15G471P-28 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

12,17 €

(DOTZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

ED15I020P-29 m Baixant de tub de PVC, sèrie b de d 110 mm, M-1 amb segell AENOR, fixat mecànicament
amb brides incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps
roscats, taps especials, segellats i materials necessaris per la correcta instal·lació.

16,11 €

(SETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

ED31U010P-30 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal.lat

25,22 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EEGH1285P-31 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials,
2 unitats interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW de potència
elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada

4.426,07 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

EEGH1286P-32 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials,
3 unitats interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW de potència
elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada

5.617,21 €

(CINC MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

EEM32211P-33 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

83,23 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EEP2ERB3P-34 u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumini, amb
silenciador acústic d'escuma de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB, col.locat en
porta interior. Article: ref. AP0810 de la sèrie Admissió d'aire d'AIR-IN

38,36 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EF5343B7P-35 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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EH115224P-36 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat
metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 36W, (1x36W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

76,51 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EH11GG24P-37 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les
d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 14 W i
diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció
IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre

207,42 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EH1D5932P-38 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G24d-1, amb 2 làmpades
fluorescents de 13 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000
ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 212 mm de
diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i
muntada superficialment al sostre

104,80 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EH612325P-39 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

118,07 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

EJ13B113P-40 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <= 45 cm, de color blanc, preu mitjà,
col.locat amb suports murals

23,64 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EJ14BA1QP-41 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

222,89 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EJ23U010P-42 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda,
encastada

78,82 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EJ248145P-43 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´

190,92 €

(CENT NORANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EJ2Z4129P-44 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada
de 3/4´´

31,49 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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EJ3317P7P-45 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

11,65 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EJ42U010P-46 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

69,51 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EJ43U005P-47 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

148,40 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EJ46U010P-48 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

76,75 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EJ46U020P-49 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

287,88 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EJ4ZU010P-50 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 15,85 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EL79414NP-51 u Ascensor elèctric model Schlindler 3300, de doble accès per portes enfrontades en planta
baixa, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat visual; sense cambra
maquinària, per a 8 persones (675 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 5
parades (12 m de recorregut), maniobra col·lectiva simple, portes d'acces amb protecció al
foc EN81-58/E120, de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina de
dimensions mínimes interiors: 120 cm x 140 cm, amb portes telescòpiques automatiques
d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes.
Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit. Equip d'il·luminació
amb il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas
d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i
sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Inclosos: estructura metàl·lica
vertical, ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, i tots
els materials i mitjans necessaris per al seu funcionament. S'inclou projecte, legalitzacions i
permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de garantia. (ref. Press
ESP0A0105-0A-10044231105)

18.720,19 €

(DIVUIT MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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EM31U006P-52 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal.lat

93,50 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EMDBU005P-53 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

EP7E3E01P-54 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema cablejat UPT cat-6, amb instal·lació
el·lèctrica dels mateixos, inclòs l'integració dels PTR's telefònics fins l'interior del Rack mural
de 12U, incloent:
*** Centralització de cablejat estructurat a rack mural de 15 UA's, metàl·lic, alimentat
electrònicament, laterals desmuntables de 19 amb porta de vidre, regleta d'endolls pulti i
safata de 2UA's, incloent-hi panell de partxeig de
24 ports UTP Cat-6 Brand-Rex. panells passafils, fuetets d'assignació de servei de veu i
dades
*** Cablejat UTP CAt-6 tipus Brand-Rex per 25 llocs de connexió + 2 wifis amb part
proporcional de tubs de protecció, degudament instal·lat per fals sostre i baixants amb tub
corrugat per dins d'envà de pladur.
*** Caixes de superfície/encastades per a 20 llocs de treball del tipus Cima + 2 wifis per
allotjar mecanismes RJ45 i endolls elèctrics amb fuetets de servei de dades UTP CAt-6,
degudament instal·lat i etiquetat.
*** Integració de centraleta telefònica al sistema de cablejat amb panell de 25 ports UTP
telefonia, part proporcional mànega multiparell de fins 25 extensions, amb capsa de tall i
fuetets d'assignació de servei; tot degudament instal·lat i etiquetat.
*** Cablejat elèctric per servei des dels llocs de treball fins als corresponents subquadres
elèctrics, incloent proteccions magnetotèrmics diferencials per a 4 linies (o les
neccessàriess), degudament instal·lat i etitquetat
**** Equip de commutació Cisco 24 ports 10/100/1000 PoE+2 ports SFP GB instal·lat i en
ordre de marxa amb protocols per QA'S i VoIP. Inclòs equip wifi N instal·lat per cobertures
òptimes a plantes segona i àtic Cisco 802. 11N amb switch Cisco ports GB.
**** Certificació del SCE UTP Cat-6 amb entrega de proves en format digital, i plànol
ubicació llocs de treball as built

Instal·lació complerta inclosos proves,tots els materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. Tot
provat i certificat.

9.450,00 €

(NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
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EQ720001P-55 u Subministrament i muntatge de cadira per a usuari de telecentre, tipus model Gamma,
apilable, estructura en tub d'acer cromat i amb seient, respatller i braços en polipropilè

104,71 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EQ720002P-56 u Subministrament i muntatge de mòdul per a telecentre 213,15 €
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

EQ720003P-57 u Subministrament i col·locació de taula i calaixera amb rodes, tipusssssss 383,67 €
(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EQ720004P-58 u Subministrament i muntatge de cadira ergonòmica, tipus Raya, giratòria amb 5 peus,
regulable en alçada i inclinació raspatller. Inclosos braços

229,14 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EQ720005P-59 u Subministrament i muntatge de mòdul de taula per asimètrica (180*140*60-80) amb buc de
calaixos, acabada bilaminat imitació fusta i elements metàlics en color antracita

586,16 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EQ720006P-60 u Subministrament i muntatge de mòdul d'armari de fusta laminada combinat amb antracita, de
90 ample, 45 de fons, alçada 210 i doble porta; amb prestatges interiors de 25 mm

373,01 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)

EQ720007P-61 u Subministrament i muntatge de cadira confident tipus Lama 107,64 €
(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EQ720008P-62 u Subministrament i muntatge de taula rodona per a reunions, de diàmetre 90-100 cm, de fusta
laminada i elements metàl·lics antracita

367,68 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EQ720009P-63 u Subministrament i muntatge de biombo separador format per dos mòduls de 80*180 cm i tres
columents o patoles com a potes, amb acabat tapissat de color o laminat imitant fusta i
columnes metàl·liques amb acabat inox o antracita mate

479,59 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

K2164771P-64 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

XPA000SSP-65 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

715,00 €

(SET-CENTS QUINZE EUROS)

XPAU0003P-66 u Partida alçada a justificar per connexió al quadre general; inclosos tots els materials, mà
d'obra i mitjans auxiliars

1.000,00 €

(MIL EUROS)
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P-1 1652XNAR U Formació d'armari de 220cm d'ample, 60cm de fons i 250cm d'altura mitjançant envà de
plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de
40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament

363,91 €

Altres conceptes 363,91000 €

P-2 1A21U753 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de
fusta i galze

162,99 €

Altres conceptes 162,99000 €

P-3 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior de les plantes segona i àtic, d'una superfície aproximada de 80
m2 i distribució segons projecte, amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits; inclosos
materials, mà d'obra i mitjans auxiliars

1.385,62 €

Altres conceptes 1.385,62000 €

P-4 E2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

8,67 €

Altres conceptes 8,67000 €

P-5 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,91 €

B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'exca 4,68000 €
Altres conceptes 0,23000 €

P-6 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

1,72 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,91000 €
Altres conceptes 0,81000 €

P-7 E6523A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

35,95 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,26320 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,24480 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 8,17820 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,14713 €
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 m 2,53380 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,87200 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 4,33650 €

Altres conceptes 13,28837 €

P-8 E6528A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

40,64 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 12,64840 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,87200 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,24480 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 4,33650 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,14713 €
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 m 2,53380 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,26320 €

Altres conceptes 13,50817 €

P-9 E7C7C70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620005 de la sèrie Impactodan de
DANOSA de 5 mm de gruix, col.locada no adherida

3,36 €

B7C76500C70 m2 Plafó de polietilè reticular i expandit de espessor de 5 mm, per a aïllament al soroll d'i 1,84800 €
Altres conceptes 1,51200 €

P-10 E7D82AR2 m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc R-120 amb plaques de
silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV
1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3

70,18 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlci 1,03740 €
B7D62S21 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 40 mm de gruix, am 55,48400 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,37500 €

Altres conceptes 13,28360 €

P-11 E81131D2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

19,22 €
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Altres conceptes 19,22000 €

P-12 E825134P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

28,88 €

B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu 8,86600 €
B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blan 0,15300 €

Altres conceptes 19,86100 €

P-13 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada

24,11 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 3,45000 €
B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26775 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,51503 €
B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 7,08750 €

Altres conceptes 10,98342 €

P-14 E8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de
gruix , amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim

18,01 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,40000 €
B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x 6,89850 €

Altres conceptes 7,71150 €

P-15 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim. Inclosa la formació de dos
registres per planta

24,67 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,51503 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,77750 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 3,45000 €

Altres conceptes 14,12117 €

P-16 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

4,44 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,68932 €
Altres conceptes 2,75068 €

P-17 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,17 €
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B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,68932 €
Altres conceptes 3,48068 €

P-18 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,49 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,68790 €
Altres conceptes 2,80210 €

P-19 E93A13C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

7,89 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-20 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

43,53 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17000 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,30000 €
B0FHU250 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, d 22,57260 €

Altres conceptes 18,48740 €

P-21 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica

7,87 €

B9U361A0 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,52880 €
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,13566 €
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,08008 €

Altres conceptes 3,12546 €

P-22 EAQD0P04 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a pintar i de 35 mm de gruix, tipus bloc, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, col.locada amb
folrat de bastiment de base de marc de 10-15cm , inclús ferramenta per a penjar, pany de
cop, manetes i bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i
tapetes a taller. Totalment executada segons detall de projecte.

282,65 €

BAQDI004 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a envernissar i de 35 mm de gruix, tipus bloc 212,00000 €
Altres conceptes 70,65000 €

P-23 EAQDXI12 U Porta corredissa per a interiors, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb guia tipus klein o equivalent, amb
pany, amb mecanisme d'obertura encastat a la fulla a una alçada de 1,5m, segons detall de
projecte i complerta de ferramenta i de tots els treballs i accessoris necessaris per a la seva
correcta execució en obra

302,89 €
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BAQDXPI2 U Fulla per a porta corredissa interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix i estructu 180,00000 €
BAZGC40X U Manubri i ferramenta per a porta interior tipus corredissa 35,00000 €
BAZGC36X M Guia superior tipus klein o equivalent 48,00000 €

Altres conceptes 39,89000 €

P-24 EAQSX253 U Conjunt de quatre fulles correderes per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Inclosos subministrament i col·locació, ferratges, materials  i mitjans auxiliars

700,37 €

BAQQX253 U Fulla batent per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares lli 576,00000 €
BAZGD370 U Ferramenta per a porta d'armari, preu mitjà, amb dues fulles batents 53,20000 €

Altres conceptes 71,17000 €

P-25 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 70,98 €
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 38,60000 €
B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis 0,39600 €
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 5,67480 €

Altres conceptes 26,30920 €

P-26 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,44 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,74000 €
BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €
BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 1,53750 €

Altres conceptes 13,15250 €

P-27 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo i wc, incloent tubs de
PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces especials, com colzes, peces en t, unions
roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant
general.

73,09 €

BD11I015 u Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per banyera 21,51000 €
Altres conceptes 51,58000 €

P-28 ED15G471 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

12,17 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €
BD1Z2100 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 0,88750 €
BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 2,19800 €
BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 0,38610 €

Altres conceptes 8,67840 €

P-29 ED15I020 m Baixant de tub de PVC, sèrie b de d 110 mm, M-1 amb segell AENOR, fixat mecànicament
amb brides incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps
roscats, taps especials, segellats i materials necessaris per la correcta instal·lació.

16,11 €
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BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,02600 €
BD1ZI020 u Elements auxiliars per a baixants de PVC de 125 mm de d 3,36000 €

Altres conceptes 8,72400 €

P-30 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal.lat

25,22 €

BD31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 20 11,15000 €
Altres conceptes 14,07000 €

P-31 EEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials,
2 unitats interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW de potència
elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada

4.426,07 €

BEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interi 3.785,00000 €
Altres conceptes 641,07000 €

P-32 EEGH1286 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials,
3 unitats interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW de potència
elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada

5.617,21 €

BEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interi 3.785,00000 €
Altres conceptes 1.832,21000 €

P-33 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

83,23 €

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'a 52,09000 €
Altres conceptes 31,14000 €

P-34 EEP2ERB3 u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumini, amb
silenciador acústic d'escuma de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB, col.locat en
porta interior. Article: ref. AP0810 de la sèrie Admissió d'aire d'AIR-IN

38,36 €

BEP21230ER u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumin 23,07000 €
Altres conceptes 15,29000 €

P-35 EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

8,99 €

BF534300 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la 2,08080 €
BFY534B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de dià 0,16000 €
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BFW534B0 u Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per 0,26400 €
Altres conceptes 6,48520 €

P-36 EH115224 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat
metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 36W, (1x36W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

76,51 €

BH115220 u Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'a 53,87000 €
BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,50000 €
BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un í 8,63000 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-37 EH11GG24 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les
d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 14 W i
diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció
IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre

207,42 €

BH11GG20 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat 172,63000 €
BHU81214 u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm de llargària, de 14 W de potènci 15,44000 €
BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup 0,50000 €

Altres conceptes 18,85000 €

P-38 EH1D5932 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G24d-1, amb 2 làmpades
fluorescents de 13 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000
ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 212 mm de
diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i
muntada superficialment al sostre

104,80 €

BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió d'ali 9,60000 €
BH1D5932 u Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar superficialment, amb portalàmpade 76,75000 €

Altres conceptes 18,45000 €

P-39 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

118,07 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €
BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 3 105,22000 €

Altres conceptes 12,35000 €

P-40 EJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <= 45 cm, de color blanc, preu mitjà,
col.locat amb suports murals

23,64 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36625 €
BJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària <= 45 cm, de color blanc, preu mitjà 13,27000 €

Altres conceptes 10,00375 €

P-41 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

222,89 €
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BJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecani 174,52000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17580 €

Altres conceptes 48,19420 €

P-42 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per a aigua freda,
encastada

78,82 €

BJ2ZU030 u Polsador antirrobatori 11,47000 €
BJ2ZU020 u Canella 14,06000 €
BJ2ZU010 u Elements d'enllaç i ràcords 4,26000 €
BJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per aigua fr 26,00000 €

Altres conceptes 23,03000 €

P-43 EJ248145 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´

190,92 €

BJ248145 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de des 152,51000 €
Altres conceptes 38,41000 €

P-44 EJ2Z4129 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada
de 3/4´´

31,49 €

BJ2Z4129 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/4´´ i e 21,20000 €
Altres conceptes 10,29000 €

P-45 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

11,65 €

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 5,23000 €
Altres conceptes 6,42000 €

P-46 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

69,51 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ace 60,36000 €
Altres conceptes 9,15000 €

P-47 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

148,40 €

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 133,16000 €
Altres conceptes 15,24000 €

P-48 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

76,75 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a 67,25000 €
Altres conceptes 9,50000 €

P-49 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

287,88 €
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BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 250,81000 €
Altres conceptes 37,07000 €

P-50 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 15,85 €
BJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 9,10000 €
B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,15500 €

Altres conceptes 6,59500 €

P-51 EL79414N u Ascensor elèctric model Schlindler 3300, de doble accès per portes enfrontades en planta
baixa, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat visual; sense cambra
maquinària, per a 8 persones (675 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 5
parades (12 m de recorregut), maniobra col·lectiva simple, portes d'acces amb protecció al
foc EN81-58/E120, de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina de
dimensions mínimes interiors: 120 cm x 140 cm, amb portes telescòpiques automatiques
d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes.
Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit. Equip d'il·luminació
amb il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas
d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i
sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Inclosos: estructura metàl·lica
vertical, ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, i tots
els materials i mitjans necessaris per al seu funcionament. S'inclou projecte, legalitzacions i
permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any de garantia. (ref. Press
ESP0A0105-0A-10044231105)

18.720,19 €

BL615200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherènci 804,62000 €
BLT12190 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitat 319,35000 €
BLR12100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra univer 88,10000 €
BLN22410 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids 75,79000 €
BLL1N352 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica 3.064,22000 €
BLH15514 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrre 3.004,31000 €
BLE1532U u Grup tractor per a ascensor sense cambra de maquinària elèctric de 60 Kg, 1 m/s de v 4.043,32000 €
BL815200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherènci 1.112,92000 €
BL115430 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 675kg d 1.014,20000 €
BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d' 2.894,32000 €

Altres conceptes 2.299,04000 €

P-52 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal.lat

93,50 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 8,36000 €
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BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 1 62,73000 €
Altres conceptes 22,41000 €

P-53 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

10,59 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacu 3,35000 €
Altres conceptes 7,24000 €

P-54 EP7E3E01 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema cablejat UPT cat-6, amb instal·lació
el·lèctrica dels mateixos, inclòs l'integració dels PTR's telefònics fins l'interior del Rack mural
de 12U, incloent:
*** Centralització de cablejat estructurat a rack mural de 15 UA's, metàl·lic, alimentat
electrònicament, laterals desmuntables de 19 amb porta de vidre, regleta d'endolls pulti i
safata de 2UA's, incloent-hi panell de partxeig de
24 ports UTP Cat-6 Brand-Rex. panells passafils, fuetets d'assignació de servei de veu i
dades
*** Cablejat UTP CAt-6 tipus Brand-Rex per 25 llocs de connexió + 2 wifis amb part
proporcional de tubs de protecció, degudament instal·lat per fals sostre i baixants amb tub
corrugat per dins d'envà de pladur.
*** Caixes de superfície/encastades per a 20 llocs de treball del tipus Cima + 2 wifis per
allotjar mecanismes RJ45 i endolls elèctrics amb fuetets de servei de dades UTP CAt-6,
degudament instal·lat i etiquetat.
*** Integració de centraleta telefònica al sistema de cablejat amb panell de 25 ports UTP
telefonia, part proporcional mànega multiparell de fins 25 extensions, amb capsa de tall i
fuetets d'assignació de servei; tot degudament instal·lat i etiquetat.
*** Cablejat elèctric per servei des dels llocs de treball fins als corresponents subquadres
elèctrics, incloent proteccions magnetotèrmics diferencials per a 4 linies (o les
neccessàriess), degudament instal·lat i etitquetat
**** Equip de commutació Cisco 24 ports 10/100/1000 PoE+2 ports SFP GB instal·lat i en
ordre de marxa amb protocols per QA'S i VoIP. Inclòs equip wifi N instal·lat per cobertures
òptimes a plantes segona i àtic Cisco 802. 11N amb switch Cisco ports GB.
**** Certificació del SCE UTP Cat-6 amb entrega de proves en format digital, i plànol
ubicació llocs de treball as built

Instal·lació complerta inclosos proves,tots els materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. Tot
provat i certificat.

9.450,00 €
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BP14IE01 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema cablejat UPT cat-6, amb instal·l 9.000,00000 €
Altres conceptes 450,00000 €

P-55 EQ720001 u Subministrament i muntatge de cadira per a usuari de telecentre, tipus model Gamma,
apilable, estructura en tub d'acer cromat i amb seient, respatller i braços en polipropilè

104,71 €

BQ720001 u Cadira model Gamma, apilable, estructura en tub d'acer cromat i amb seient, respatlle 98,25000 €
Altres conceptes 6,46000 €

P-56 EQ720002 u Subministrament i muntatge de mòdul per a telecentre 213,15 €
BQ720102 u Mòdul  de taula per a call center model Club 21,  acabada bilaminat de colors o imitaci 160,00000 €
BQ720301 u Suport metàl·lic per a CPU 40,00000 €

Altres conceptes 13,15000 €

P-57 EQ720003 u Subministrament i col·locació de taula i calaixera amb rodes, tipusssssss 383,67 €
BQ720103 u Mòdul  de taula rectangular de 180*80 acabada bilaminat imitació fusta i elements met 160,00000 €
BQ720106 u Mòdul  calaixera, amb 3 calaixos i un arxivador, de fusta acabada bilaminat de colors 200,00000 €

Altres conceptes 23,67000 €

P-58 EQ720004 u Subministrament i muntatge de cadira ergonòmica, tipus Raya, giratòria amb 5 peus,
regulable en alçada i inclinació raspatller. Inclosos braços

229,14 €

BQ720004 u Braços per a cadira ergonòmica 35,00000 €
BQ720003 u Cadira ergonòmica model Raya, amb rodes per a terres tous, estructura base i braços 180,00000 €

Altres conceptes 14,14000 €

P-59 EQ720005 u Subministrament i muntatge de mòdul de taula per asimètrica (180*140*60-80) amb buc de
calaixos, acabada bilaminat imitació fusta i elements metàlics en color antracita

586,16 €

BQ720104 u Mòdul  de taula per asimètrica amb buc de calaixos, acabada bilaminat imitació fusta i 550,00000 €
Altres conceptes 36,16000 €

P-60 EQ720006 u Subministrament i muntatge de mòdul d'armari de fusta laminada combinat amb antracita, de
90 ample, 45 de fons, alçada 210 i doble porta; amb prestatges interiors de 25 mm

373,01 €

BQ720201 u Mòdul  d'armari de fusta laminada combinat amb antracita, de 90 ample, 45 de fons, al 350,00000 €
Altres conceptes 23,01000 €

P-61 EQ720007 u Subministrament i muntatge de cadira confident tipus Lama 107,64 €
BQ720002 u Cadira confident model Lama, estructura en tub d'acer cromat; amb seient i  respatller 101,00000 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-62 EQ720008 u Subministrament i muntatge de taula rodona per a reunions, de diàmetre 90-100 cm, de fusta
laminada i elements metàl·lics antracita

367,68 €

BQ720105 u Taula de reunions de diàmetre 90-100 cm, acabat bilaminat de colors o imitació fusta i 345,00000 €
Altres conceptes 22,68000 €

P-63 EQ720009 u Subministrament i muntatge de biombo separador format per dos mòduls de 80*180 cm i tres
columents o patoles com a potes, amb acabat tapissat de color o laminat imitant fusta i
columnes metàl·liques amb acabat inox o antracita mate

479,59 €
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BQ720302 u Subministrament i muntatge de biombo separador format per dos mòduls de 80*180 c 450,00000 €
Altres conceptes 29,59000 €

P-64 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,65 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-65 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

715,00 €

Sense descomposició 715,00000 €

P-66 XPAU0003 u Partida alçada a justificar per connexió al quadre general; inclosos tots els materials, mà
d'obra i mitjans auxiliars

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €
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MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,40000 €
A0127000 h Oficial 1a col.locador 23,02000 €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,02000 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 23,41000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,37000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 23,78000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €
A0135000 h Ajudant soldador 20,52000 €
A0137000 h Ajudant col.locador 20,44000 €
A013A000 h Ajudant fuster 20,60000 €
A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 20,41000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €
A013J000 h Ajudant lampista 20,41000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €
A0140000 h Manobre 19,25000 €
A0149000 h Manobre guixaire 19,25000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C2001000 h Martell trencador manual 3,59000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,27000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €
B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,47000 €
B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,30000 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,30000 €
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,80000 €
B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,51000 €
B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,68000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,04000 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €
B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis 0,09000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 141,87000 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,97000 €
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,55000 €
B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,14000 €
B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,75000 €
B0CC5000 M2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 4,80000 €
B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà 8,06000 €
B0FHU250 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25

peces/m2, preu alt
22,13000 €

B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,68000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,91000 €

B6B11200 M Muntant de planxa d´acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm
d´amplària

1,07000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,18000 €
B6B12200 M Canal de planxa d´acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm

d´amplària
1,00000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,15000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,56000 €
B7C76500C70U m2 Plafó de polietilè reticular i expandit de espessor de 5 mm, per a aïllament al soroll d'impacte, ref.

620005 de la serie  Impactodan de DANOSA
1,68000 €

B7C9H500 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix 1,82000 €
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,

amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W
2,46000 €

B7D62S21 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

50,44000 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 2,47000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,65000 €
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MATERIALS

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,09000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €
B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora

vista (A) , per quedar l'entremat vist
6,57000 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x120 cm

3,40000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,45000 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,38000 €
B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,88000 €
B9U361A0 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,44000 €
BAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de

bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
67,63000 €

BAQDI004 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a envernissar i de 35 mm de gruix, tipus bloc, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, col.locada amb folrat
de bastiment de base de marc de 15cm , inclús ferramenta per a penjar, pany de cop, manetes i
bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes a taller

212,00000 €

BAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

52,06000 €

BAQDXPI2 U Fulla per a porta corredissa interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

180,00000 €

BAQQX253 U Fulla batent per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

144,00000 €

BAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,15000 €

BAZ2U020 m Galze per a folrat de bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb
melamina

3,79000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €
BAZGC36X M Guia superior tipus klein o equivalent 30,00000 €
BAZGC40X U Manubri i ferramenta per a porta interior tipus corredissa 35,00000 €
BAZGD370 U Ferramenta per a porta d'armari, preu mitjà, amb dues fulles batents 13,30000 €
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 38,60000 €
BD11I015 u Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per banyera o dutxa,

lavabo i wc, amb tubs de PVC àrea aplicació B, fins a baixant general
21,51000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,23000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,57000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,66000 €

BD1Z2100 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 0,71000 €
BD1ZI020 u Elements auxiliars per a baixants de PVC de 125 mm de d 3,36000 €
BD31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 11,15000 €
BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,74000 €
BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,17000 €
BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €
BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €
BEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors múltiples

diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitats
interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,5 i 6,5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW de potència elèctrica total

3.785,00000 €
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absorbida i un COP=1,7 i 2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

52,09000 €

BEP21230ERB3 u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumini, amb
silenciador acústic d'escuma de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB, col.locat en porta
interior, ref. AP0810 de la sèrie Admissió d'aire d'AIR-IN

23,07000 €

BF534300 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,04000 €

BFW534B0 u Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 0,88000 €
BFY534B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre

exterior, per a soldar per capil·laritat
0,16000 €

BG134701 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu
mòduls i per a encastar

18,88000 €

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,56000 €

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

1,48000 €

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,66000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,19000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,25000 €

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2 0,31000 €
BG326300 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2 0,51000 €
BG326400 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 0,84000 €
BG326500 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 1,31000 €
BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de

6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

24,70000 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

9,44000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

9,60000 €

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

9,86000 €

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

10,07000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

24,91000 €

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

119,37000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 0,99000 €
BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 2,23000 €
BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,47000 €
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BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,67000 €
BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per

a encastar
7,11000 €

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

6,48000 €

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
per a encastar

6,02000 €

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,71000 €
BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 6,71000 €
BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 12,25000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,36000 €
BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,29000 €
BH115220 u Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat

i difusor reticulat metàl·lic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 36 W, (1x36W), amb
reactància ferromagnètica AF

53,87000 €

BH11GG20 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular
i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs
fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic

172,63000 €

BH1D5932 u Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar superficialment, amb portalàmpades G24d-1,
per a 2 làmpades fluorescents de 13 W i de 230 V de tensió d'alimentació, de 212 mm de diàmetre
i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

76,75000 €

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens,
de 2 hores d'autonomia, com a màxim

105,22000 €

BHU81214 u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm de llargària, de 14 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

7,72000 €

BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

4,80000 €

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

8,63000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,50000 €
BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €
BJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària <= 45 cm, de color blanc, preu mitjà, amb

elements de fixació i suport mural
13,27000 €

BJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i per a
col.locar sobre el paviment

174,52000 €

BJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per aigua freda 26,00000 €
BJ248145 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega

incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada 1´´
152,51000 €

BJ2Z4129 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/4´´ i entrada de
3/4´´

21,20000 €

BJ2ZU010 u Elements d'enllaç i ràcords 4,26000 €
BJ2ZU020 u Canella 14,06000 €
BJ2ZU030 u Polsador antirrobatori 11,47000 €
BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a

connectar al sifó o al ramal de PVC
5,23000 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

60,36000 €
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BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 133,16000 €
BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer

inoxidable
67,25000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

250,81000 €

BJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 9,10000 €
BL115430 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 675kg de carrega

útil, 5 parades (12 m) i 1 m/s de velocitat
1.014,20000 €

BL615200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg
de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

804,62000 €

BL815200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg
de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1.112,92000 €

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 723,58000 €
BLE1532U u Grup tractor per a ascensor sense cambra de maquinària elèctric de 60 Kg, 1 m/s de velocitat i

sistema d'accionament de 2 velocitats
4.043,32000 €

BLH15514 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s
de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 5 parades

3.004,31000 €

BLL1N352 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer
inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (675kg) i 1 m/s de
velocitat

3.064,22000 €

BLN22410 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 4
parades i maniobra universal simple

75,79000 €

BLR12100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple 17,62000 €
BLT12190 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra

universal simple i 1 m/s de velocitat
63,87000 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre

62,73000 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

3,35000 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 8,36000 €
BP14IE01 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema cablejat UPT cat-6, amb instal·lació

el·lèctrica dels mateixos, inclòs l'integració dels PTR's telefònics fins l'interior del Rack mural de
12U. Components:
- CABLEJAT ESTRUCTURAT
1 Rack mural 19´´ 12U F500 pivotant
1 Conjunt fixació Rack
1 Safata 19´´ F250 1U gris
1 Panell 8 schukos c/interruptor
2 Panell 24 ports cat-6 1 metre
30 ´´Latiguillo´´ UTP cat-6 LSZH
2 Pasafils horitzontal 19´´ 1U c/tapa NG
915 Cable UTP cat-6 LSZH
15 Caixa duperficie 1 modul
15 Placa adaptadora 2RJ45
30 Toma UTP cat-6
15 ´´Latiguillo´´ UTP cat-6 3 metres
1 Petit material i accessoris
- CANALITZACIÓ
70 Safata rejiband bricomatada 100x60
70 Tub coarrugat lliure halogens M50
15 Caixa estanca PVC 105x105
120 Tub PVC rígid connectable M25
10 Canal UNEX PVC amb envà separador 110x60
1 Petit material i accessoris
- ELECTRICITAT
25 Mànega elèctrica de 3x4 mm 0 halògens
150 Mànega elèctrica de 3x2,5 mm 0 halògens

9.000,00000 €
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15 Caixa superficie 1 modul
15 Doble SCHUKO blanc
15 Caixa estanca PVC 105x105
4 Interruptor automàtic magnetotèrmic C60 IV 16A
4 Diferencial 4/40/30mA
1 Petit material i accessoris
- INTAL·LACIÓ I CERTIFICACIÓ CABLEJAT
1 Cablejat estructurat
1 Canalització
1 Electricitat
- ELCTRÒNICA DE XARXA
2 SWITCH 3COM Office Connect 8 port 10/100+1GB
1 SWITCH 3 COM 34 ports 10/100 + 2GB
1 SP wireless 8760 802.11 CEBG J4MBAS
- INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ TÈCNIC LABORATORI

BQ720001 u Cadira model Gamma, apilable, estructura en tub d'acer cromat i amb seient, respatller i braços en
polipropilè

98,25000 €

BQ720002 u Cadira confident model Lama, estructura en tub d'acer cromat; amb seient i  respatller tapissats 101,00000 €
BQ720003 u Cadira ergonòmica model Raya, amb rodes per a terres tous, estructura base i braços nylon negro,

acabada amb tapissat. Braços, alçada i respatller regulables en alçada
180,00000 €

BQ720004 u Braços per a cadira ergonòmica 35,00000 €
BQ720102 u Mòdul de taula per a call center model Club 21, acabada bilaminat de colors o imitació fusta i

elements metàlics en color. Inclòs suport metàl·lic per a CPU
160,00000 €

BQ720103 u Mòdul de taula rectangular de 180*80 acabada bilaminat imitació fusta i elements metàlics en
color antracita

160,00000 €

BQ720104 u Mòdul de taula per asimètrica amb buc de calaixos, acabada bilaminat imitació fusta i elements
metàlics en color antracita

550,00000 €

BQ720105 u Taula de reunions de diàmetre 90-100 cm, acabat bilaminat de colors o imitació fusta i elements
metàlics en antracita

345,00000 €

BQ720106 u Mòdul calaixera, amb 3 calaixos i un arxivador, de fusta acabada bilaminat de colors o imitació
fusta amb rodes

200,00000 €

BQ720201 u Mòdul d'armari de fusta laminada combinat amb antracita, de 90 ample, 45 de fons, alçada 210 i
doble porta; amb prestatges interiors de 25 mm

350,00000 €

BQ720301 u Suport metàl·lic per a CPU 40,00000 €
BQ720302 u Subministrament i muntatge de biombo separador format per dos mòduls de 80*180 cm i tres

columents o patoles com a potes, amb acabat tapissat de color o laminat imitant fusta i columnes
metàl·liques amb acabat inox o antracita mate

450,00000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 78,17000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 20,37000 = 35,44380
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 56,81580 56,81580
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,19920

Subtotal: 0,19920 0,19920

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 78,17400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,17400

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

Subtotal: 59,86260 59,86260
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,19920

Subtotal: 0,19920 0,19920

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,22080

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,73000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 105,75000 = 40,18500

Subtotal: 71,36940 71,36940
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,19920

Subtotal: 0,19920 0,19920

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 92,72760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,72760
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PARTIDES D'OBRA

E65A4543 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament

Rend.: 1,000 9,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,78000 = 3,09140
A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 20,44000 = 0,81760

Subtotal: 3,90900 3,90900
Materials

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,04000 = 0,24480
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B6B11200 M Muntant de planxa d´acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d´amplària
3,111      x 1,07000 = 3,32877

B6B12200 M Canal de planxa d´acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d´amplària

0,949      x 1,00000 = 0,94900

Subtotal: 5,42257 5,42257

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 9,33157
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79815

E7C9H501 M2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada
sense adherir

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750

Subtotal: 1,95870 1,95870
Materials

B7C9H500 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix

1,050      x 1,82000 = 1,91100

Subtotal: 1,91100 1,91100

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,86970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06319

E83F5003 M2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 14,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 23,02000 = 4,37380
A0137000 h Ajudant col.locador 0,060 /R x 20,44000 = 1,22640

Subtotal: 5,60020 5,60020
Materials

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,525      x 0,47000 = 0,24675
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 9,30000 = 2,32500
B0CC5000 M2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 1,050      x 4,80000 = 5,04000
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,09000 = 0,43491
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,995      x 0,07000 = 0,13965

Subtotal: 8,18631 8,18631

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,78651
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,47584

EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 71,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 67,63000 = 67,63000

Subtotal: 67,63000 67,63000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 67,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,38150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,01150

EAPGU130 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Rend.: 1,000 35,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 23,41000 = 12,87550

Subtotal: 12,87550 12,87550
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
BAZ2U020 m Galze per a folrat de bastiment de base de paredó,

per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina
5,500      x 3,79000 = 20,84500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,90250 20,90250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32189

COST DIRECTE 34,09989
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,80488

EAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 92,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 23,41000 = 20,01555
A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 20,60000 = 0,78280

Subtotal: 20,79835 20,79835
Materials

BAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

1,000      x 52,06000 = 52,06000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 67,15000 67,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51996

COST DIRECTE 88,46831
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,42342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,89172

EAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 23,41000 = 1,03004

Subtotal: 1,03004 1,03004
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,15000 = 0,01150
BAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció

rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 2,15000 = 2,25750

Subtotal: 2,26900 2,26900
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01545

COST DIRECTE 3,31449
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48022

EG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

Rend.: 1,000 24,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800
A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 20,41000 = 1,63280

Subtotal: 4,01080 4,01080
Materials

BG134701 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i
per a encastar

1,000      x 18,88000 = 18,88000

Subtotal: 18,88000 18,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06016

COST DIRECTE 22,95096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,09851

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 16,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 12,91050 12,91050
Materials

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,56000 = 2,56000

Subtotal: 2,56000 2,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19366

COST DIRECTE 15,66416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,44737

EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 15,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 12,91050 12,91050
Materials

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 1,48000 1,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19366

COST DIRECTE 14,58416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31337

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 18,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 14,95150 14,95150
Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,66000 = 2,66000

Subtotal: 2,66000 2,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22427

COST DIRECTE 17,83577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72756

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,78000 = 0,38048
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

Subtotal: 0,78868 0,78868
Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,19000 = 0,19380
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Subtotal: 0,19380 0,19380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01183

COST DIRECTE 0,99431
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04403

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,78000 = 0,38048
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

Subtotal: 0,78868 0,78868
Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,25000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01183

COST DIRECTE 1,05551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10829

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,78000 = 0,23780
A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410

Subtotal: 0,44190 0,44190
Materials

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00663

COST DIRECTE 0,76473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80296
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EG326306 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,78000 = 0,23780
A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410

Subtotal: 0,44190 0,44190
Materials

BG326300 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2

1,020      x 0,51000 = 0,52020

Subtotal: 0,52020 0,52020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00663

COST DIRECTE 0,96873
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01716

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,78000 = 0,23780
A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410

Subtotal: 0,44190 0,44190
Materials

BG326400 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 0,85680 0,85680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00663

COST DIRECTE 1,30533
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37059

EG326506 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

Subtotal: 0,66285 0,66285
Materials

BG326500 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2

1,020      x 1,31000 = 1,33620

Subtotal: 1,33620 1,33620
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 2,00899
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10944

EG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 35,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 24,70000 = 24,70000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 25,06000 25,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 34,03057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,73210

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 19,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 9,44000 = 9,44000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,80000 9,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 18,77057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,70910

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 19,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 9,60000 = 9,60000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 9,96000 9,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 18,93057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87710

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 20,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,

1,000      x 9,86000 = 9,86000
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de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 10,22000 10,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 19,19057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,15010

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 20,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 10,07000 = 10,07000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 10,43000 10,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 19,40057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,37060

EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 39,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 12,40500 12,40500
Materials

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 24,91000 = 24,91000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 25,24000 25,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18608

COST DIRECTE 37,83108
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,72263

EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 135,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 119,37000 = 119,37000

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 119,73000 119,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 128,70057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,43503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,13560
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EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,78000 = 0,47560
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

Subtotal: 0,88380 0,88380
Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01326

COST DIRECTE 1,88706
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98141

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,78000 = 0,47560
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

Subtotal: 0,88380 0,88380
Materials

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01326

COST DIRECTE 3,12706
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28341

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

Subtotal: 6,28153 6,28153
Materials

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,47000 = 3,47000

Subtotal: 3,47000 3,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 9,84575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,33804

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

Subtotal: 6,28153 6,28153
Materials

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 10,04575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54804

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 14,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

Subtotal: 6,28153 6,28153
Materials

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

1,000      x 7,11000 = 7,11000

Subtotal: 7,11000 7,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 13,48575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16004

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 13,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

Subtotal: 6,28153 6,28153
Materials

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 6,48000 = 6,48000

Subtotal: 6,48000 6,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 12,85575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49854

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

Subtotal: 6,28153 6,28153
Materials

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

1,000      x 6,02000 = 6,02000

Subtotal: 6,02000 6,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 12,39575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,01554

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 3,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,78000 = 0,71340
A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 20,41000 = 0,32656

Subtotal: 1,03996 1,03996
Materials

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,71000 = 2,71000

Subtotal: 2,71000 2,71000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01560

COST DIRECTE 3,76556
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95384

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 8,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,78000 = 0,71340
A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 20,41000 = 0,32656

Subtotal: 1,03996 1,03996
Materials

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

1,000      x 6,71000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01560

COST DIRECTE 7,76556
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15384

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 20,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,41000 = 3,73503

Subtotal: 7,30203 7,30203
Materials

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

1,000      x 12,25000 = 12,25000

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 12,54000 12,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10953

COST DIRECTE 19,95156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,94914

P-1 1652XNAR U Formació d'armari de 220cm d'ample, 60cm de fons i
250cm d'altura mitjançant envà de plaques de guix
laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat
amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i
55 mm d´amplària, aïllament amb plaques
semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares

Rend.: 1,000 363,91 €
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amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E65A4543 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament

8,500      x 9,33157 = 79,31835

E7C9H501 M2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada
sense adherir

8,500      x 3,86970 = 32,89245

E83F5003 M2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

17,000      x 13,78651 = 234,37067

Subtotal: 346,58147 346,58147

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 346,58147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,32907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,91054

P-2 1A21U753 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8
mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada
de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla
batent, tapajunts de fusta i galze

Rend.: 1,000 162,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

0,595      x 67,63000 = 40,23985

EAPGU130 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,250      x 34,09989 = 42,62486

EAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

0,595      x 88,46831 = 52,63864

EAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

5,952      x 3,31449 = 19,72784

Subtotal: 155,23119 155,23119
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 155,23119
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,76156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,99275

P-3 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior de les plantes segona i
àtic, d'una superfície aproximada de 80 m2 i
distribució segons projecte, amb grau d'electrificació
bàsic i 5 circuits; inclosos materials, mà d'obra i
mitjans auxiliars

Rend.: 1,000 1.385,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

1,000      x 22,95096 = 22,95096

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

2,000      x 15,66416 = 31,32832

EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 14,58416 = 14,58416

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

7,000      x 17,83577 = 124,85039

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

165,000      x 0,99431 = 164,06115

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

25,000      x 1,05551 = 26,38775

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

302,000      x 0,76473 = 230,94846

EG326306 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub

50,000      x 0,96873 = 48,43650

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub

40,000      x 1,30533 = 52,21320

EG326506 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub

24,000      x 2,00899 = 48,21576

EG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 34,03057 = 34,03057

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 18,77057 = 18,77057

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 18,93057 = 37,86114
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EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 19,19057 = 19,19057

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 19,40057 = 19,40057

EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 37,83108 = 37,83108

EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

1,000      x 128,70057 = 128,70057

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

15,000      x 1,88706 = 28,30590

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

1,000      x 3,12706 = 3,12706

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

6,000      x 9,84575 = 59,07450

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

2,000      x 10,04575 = 20,09150

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

2,000      x 13,48575 = 26,97150

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

2,000      x 12,85575 = 25,71150

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

1,000      x 12,39575 = 12,39575

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

15,000      x 3,76556 = 56,48340

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

1,000      x 7,76556 = 7,76556

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

1,000      x 19,95156 = 19,95156

Subtotal: 1.319,63995 1.319,63995

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1.319,63995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,98200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.385,62195

P-4 E2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

Rend.: 1,000 8,67 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 38,50000 = 7,70000

Subtotal: 8,26030 8,26030

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,26030
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,67332

P-5 E2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91400

P-6 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,40000 = 0,35100
A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,52000 = 0,30780

Subtotal: 0,65880 0,65880
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,27000 = 0,04905

Subtotal: 0,04905 0,04905
Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació

1,000      x 0,91000 = 0,91000
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antioxidant

Subtotal: 0,91000 0,91000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,01647

Subtotal: 0,01647 0,01647

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,63432
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71604

P-7 E6523A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

Rend.: 1,000 35,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 23,02000 = 8,74760
A0137000 h Ajudant col.locador 0,130 /R x 20,44000 = 2,65720

Subtotal: 11,40480 11,40480
Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,04000 = 0,24480
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,

segons la norma UNE-EN 520
2,060      x 3,97000 = 8,17820

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

3,675      x 1,18000 = 4,33650

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

0,998      x 1,15000 = 1,14713

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,56000 = 0,26320

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

1,030      x 2,46000 = 2,53380

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,09000 = 0,87200
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
4,000      x 0,07000 = 0,28000

Subtotal: 22,66163 22,66163
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17107

COST DIRECTE 34,23750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,94938

P-8 E6528A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

Rend.: 1,000 40,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 23,02000 = 8,74760
A0137000 h Ajudant col.locador 0,130 /R x 20,44000 = 2,65720

Subtotal: 11,40480 11,40480
Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,04000 = 0,24480
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,

segons la norma UNE-EN 520
2,060      x 6,14000 = 12,64840

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

3,675      x 1,18000 = 4,33650

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

0,998      x 1,15000 = 1,14713

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,56000 = 0,26320

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

1,030      x 2,46000 = 2,53380

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,09000 = 0,87200
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
4,000      x 0,07000 = 0,28000

Subtotal: 27,13183 27,13183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17107

COST DIRECTE 38,70770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,64309
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P-9 E7C7C70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat
ref. 620005 de la sèrie Impactodan de DANOSA de 5
mm de gruix, col.locada no adherida

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080
A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

Subtotal: 1,32960 1,32960
Materials

B7C76500C m2 Plafó de polietilè reticular i expandit de espessor de 5
mm, per a aïllament al soroll d'impacte, ref. 620005
de la serie  Impactodan de DANOSA

1,100      x 1,68000 = 1,84800

Subtotal: 1,84800 1,84800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,01994

Subtotal: 0,01994 0,01994

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,19754
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35742

P-10 E7D82AR2 m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una
resistència al foc R-120 amb plaques de silicat càlcic
de 40 mm de gruix en funció del factor de forma
segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una
conductivitat tèrmica 0,083 W/mK i una densitat de
450 kg/m3

Rend.: 1,000 70,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600
A0149000 h Manobre guixaire 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 9,79350 9,79350
Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,500      x 0,15000 = 0,37500
B7D62S21 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció

contra el foc, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,083 W/mK i una densitat de
450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i
indústria

1,100      x 50,44000 = 55,48400

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i
forats en plaques de silicat càlcic

0,420      x 2,47000 = 1,03740

Subtotal: 56,89640 56,89640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14690

COST DIRECTE 66,83680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,34184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,17864

P-11 E81131D2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra, remolinat

Rend.: 1,000 19,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 16,32250 16,32250
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,019      x 81,22080 = 1,57568

Subtotal: 1,57568 1,57568
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,40806

Subtotal: 0,40806 0,40806

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 18,30624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,22155

P-12 E825134P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu
mitjà, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 28,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,525 /R x 23,02000 = 12,08550
A0140000 h Manobre 0,262 /R x 19,25000 = 5,04350

Subtotal: 17,12900 17,12900
Materials

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,510      x 0,30000 = 0,15300

B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma
rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà

1,100      x 8,06000 = 8,86600

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

0,010      x 92,72760 = 0,92728
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ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Subtotal: 9,94628 9,94628
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,42823

Subtotal: 0,42823 0,42823

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 27,50351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,87869

P-13 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus
resistent al foc (F), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Rend.: 1,000 24,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700
A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 20,44000 = 1,63520

Subtotal: 9,69220 9,69220
Materials

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,51000 = 0,26775

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400
B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15

mm, segons la norma UNE-EN 520
1,050      x 6,75000 = 7,08750

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 1,09000 = 0,51503
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,07000 = 0,13230

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 13,12658 13,12658
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,14538

Subtotal: 0,14538 0,14538

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 22,96416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,11237

P-14 E8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb
entramat vist i suspensió autonivelladora de barra
roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 18,01 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,240 /R x 23,02000 = 5,52480
A0137000 h Ajudant col.locador 0,060 /R x 20,44000 = 1,22640

Subtotal: 6,75120 6,75120
Materials

B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de
gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista
(A) , per quedar l'entremat vist

1,050      x 6,57000 = 6,89850

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x120 cm

1,000      x 3,40000 = 3,40000

Subtotal: 10,29850 10,29850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10127

COST DIRECTE 17,15097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00852

P-15 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al
sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim. Inclosa la
formació de dos registres per planta

Rend.: 1,000 24,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,436 /R x 23,02000 = 10,03672
A0137000 h Ajudant col.locador 0,133 /R x 20,44000 = 2,71852

Subtotal: 12,75524 12,75524
Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,

segons la norma UNE-EN 520
1,050      x 4,55000 = 4,77750

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 1,09000 = 0,51503
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,07000 = 0,13230

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 10,54883 10,54883

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19133

COST DIRECTE 23,49540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,67017
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P-16 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 2,50640 2,50640
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 3,38000 = 1,68932

Subtotal: 1,68932 1,68932
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,03760

Subtotal: 0,03760 0,03760

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,23332
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44499

P-17 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,02000 = 2,87750
A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,44000 = 0,30660

Subtotal: 3,18410 3,18410
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 3,38000 = 1,68932

Subtotal: 1,68932 1,68932
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,04776

Subtotal: 0,04776 0,04776

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,92118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16724

P-18 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,49 €



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 2,50640 2,50640
Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,551      x 4,88000 = 2,68790

Subtotal: 2,68790 2,68790
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,03760

Subtotal: 0,03760 0,03760

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,23190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49350

P-19 E93A13C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 7,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 23,02000 = 1,84160
A0140000 h Manobre 0,110 /R x 19,25000 = 2,11750

Subtotal: 3,95910 3,95910
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,045      x 78,17400 = 3,49438

Subtotal: 3,49438 3,49438
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,05939

Subtotal: 0,05939 0,05939

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 7,51287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,88851

P-20 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 43,53 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750

Subtotal: 16,17550 16,17550
Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,31000 = 2,17000

B0FHU250 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt

1,020      x 22,13000 = 22,57260

Subtotal: 25,04260 25,04260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24263

COST DIRECTE 41,46073
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,07304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,53377

P-21 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200
A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

Subtotal: 2,71080 2,71080
Materials

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,100      x 0,80000 = 0,08008

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,200      x 0,68000 = 0,13566

B9U361A0 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 4,44000 = 4,52880

Subtotal: 4,74454 4,74454

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04066

COST DIRECTE 7,49600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87080

P-22 EAQD0P04 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a pintar i de
35 mm de gruix, tipus bloc, de cares llises i estructura
interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària, col.locada amb folrat de bastiment de base
de marc de 10-15cm , inclús ferramenta per a penjar,
pany de cop, manetes i bastiment de base. S'inclou
l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes
a taller. Totalment executada segons detall de
projecte.

Rend.: 1,000 282,65 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,371 /R x 23,41000 = 55,50745
A013A000 h Ajudant fuster 0,054 /R x 20,60000 = 1,12064

Subtotal: 56,62809 56,62809
Materials

BAQDI004 u Porta interior de fulla batent, de fusta per a
envernissar i de 35 mm de gruix, tipus bloc, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, col.locada amb folrat
de bastiment de base de marc de 15cm , inclús
ferramenta per a penjar, pany de cop, manetes i
bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta,
folrat de bastiment i tapetes a taller

1,000      x 212,00000 = 212,00000

Subtotal: 212,00000 212,00000
Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 1,00000 = 0,56628

Subtotal: 0,56628 0,56628

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 269,19437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,45972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,65409

P-23 EAQDXI12 U Porta corredissa per a interiors, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix i estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb guia tipus
klein o equivalent, amb pany, amb mecanisme
d'obertura encastat a la fulla a una alçada de 1,5m,
segons detall de projecte i complerta de ferramenta i
de tots els treballs i accessoris necessaris per a la
seva correcta execució en obra

Rend.: 1,000 302,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000
A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 20,60000 = 2,06000

Subtotal: 25,47000 25,47000
Materials

BAQDXPI2 U Fulla per a porta corredissa interior, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 180,00000 = 180,00000

BAZGC36X M Guia superior tipus klein o equivalent 1,600      x 30,00000 = 48,00000
BAZGC40X U Manubri i ferramenta per a porta interior tipus

corredissa
1,000      x 35,00000 = 35,00000
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Subtotal: 263,00000 263,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 288,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,42350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,89350

P-24 EAQSX253 U Conjunt de quatre fulles correderes per a portes
d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària. Inclosos
subministrament i col·locació, ferratges, materials i
mitjans auxiliars

Rend.: 1,000 700,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,554 /R x 23,41000 = 36,37914
A013A000 h Ajudant fuster 0,070 /R x 20,60000 = 1,44200

Subtotal: 37,82114 37,82114
Materials

BAQQX253 U Fulla batent per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

4,000      x 144,00000 = 576,00000

BAZGD370 U Ferramenta per a porta d'armari, preu mitjà, amb
dues fulles batents

4,000      x 13,30000 = 53,20000

Subtotal: 629,20000 629,20000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 667,02114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,35106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,37220

P-25 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 70,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

Subtotal: 22,37000 22,37000
Materials

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis 4,400      x 0,09000 = 0,39600
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 141,87000 = 5,67480
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 38,60000 = 38,60000

Subtotal: 44,67080 44,67080
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55925

COST DIRECTE 67,60005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,98005

P-26 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 23,78000 = 8,56080
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,41000 = 3,67380

Subtotal: 12,23460 12,23460
Materials

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,23000 = 1,53750

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,74000 = 0,74000
BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

Subtotal: 2,28750 2,28750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18352

COST DIRECTE 14,70562
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44090

P-27 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany
composat per labavo i wc, incloent tubs de PVC sèrie
b, M-1 amb segell AENOR, peces especials, com
colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els
elements necessaris per la correcta instal·lació fins a
baixant general.

Rend.: 1,000 73,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,078 /R x 23,78000 = 25,62533
A013J000 h Ajudant lampista 1,078 /R x 20,41000 = 21,99382

Subtotal: 47,61915 47,61915
Materials

BD11I015 u Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio,
per a bany composat per banyera o dutxa, lavabo i
wc, amb tubs de PVC àrea aplicació B, fins a baixant
general

1,000      x 21,51000 = 21,51000

Subtotal: 21,51000 21,51000
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Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 1,00000 = 0,47619

Subtotal: 0,47619 0,47619

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 69,60534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,08561

P-28 ED15G471 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 12,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,240 /R x 23,02000 = 5,52480
A0137000 h Ajudant col.locador 0,120 /R x 20,44000 = 2,45280

Subtotal: 7,97760 7,97760
Materials

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,400      x 1,57000 = 2,19800

BD1Z2100 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 1,250      x 0,71000 = 0,88750
BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 0,330      x 1,17000 = 0,38610
BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 3,49160 3,49160
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,11966

Subtotal: 0,11966 0,11966

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 11,58886
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16830

P-29 ED15I020 m Baixant de tub de PVC, sèrie b de d 110 mm, M-1
amb segell AENOR, fixat mecànicament amb brides
incloses les peces especials, derivacions, colzes,
enllaços, registres amb taps roscats, taps especials,
segellats i materials necessaris per la correcta
instal·lació.

Rend.: 1,000 16,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,237 /R x 23,02000 = 5,45574
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A0137000 h Ajudant col.locador 0,119 /R x 20,44000 = 2,42214

Subtotal: 7,87788 7,87788
Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,100      x 3,66000 = 4,02600

BD1ZI020 u Elements auxiliars per a baixants de PVC de 125 mm
de d

1,000      x 3,36000 = 3,36000

Subtotal: 7,38600 7,38600
Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 1,00000 = 0,07878

Subtotal: 0,07878 0,07878

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,34266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10979

P-30 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal.lat

Rend.: 1,000 25,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 12,68100 12,68100
Materials

BD31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 11,15000 = 11,15000

Subtotal: 11,15000 11,15000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,19022

Subtotal: 0,19022 0,19022

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 24,02122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,22228

P-31 EEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire amb unitats interiors múltiples
diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb
ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 4,5 i 6,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i
2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c, col·locada

Rend.: 1,000 4.426,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,500 /R x 23,78000 = 225,91000
A013G000 h Ajudant calefactor 9,500 /R x 20,41000 = 193,89500

Subtotal: 419,80500 419,80500
Materials

BEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire amb unitats interiors múltiples
diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb
ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 4,5 i 6,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor,  d'1,7 i 2,6 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i
2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c

1,000      x 3.785,00000 = 3.785,00000

Subtotal: 3.785,00000 3.785,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,49513

COST DIRECTE 4.215,30013
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 210,76501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.426,06513

P-32 EEGH1286 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire amb unitats interiors múltiples
diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 3 unitats interiors amb
ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 4,5 i 6,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, d'1,7 i 2,6 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i
2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c, col·locada

Rend.: 0,275 5.617,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,500 /R x 23,78000 = 821,49091
A013G000 h Ajudant calefactor 9,500 /R x 20,41000 = 705,07273

Subtotal: 1.526,56364 1.526,56364
Materials

BEGH1285 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire amb unitats interiors múltiples
diferents de tipus conducte i de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb
ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 4,5 i 6,5 kW de potència tèrmica

1,000      x 3.785,00000 = 3.785,00000
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aproximada tant en fred com en calor,  d'1,7 i 2,6 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=1,7 i
2,5 respectivament, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c

Subtotal: 3.785,00000 3.785,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 38,16409

COST DIRECTE 5.349,72773
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 267,48639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.617,21412

P-33 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Rend.: 1,000 83,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 20,41000 = 12,24600

Subtotal: 26,51400 26,51400
Materials

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000      x 52,09000 = 52,09000

Subtotal: 52,09000 52,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66285

COST DIRECTE 79,26685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,23019

P-34 EEP2ERB3 u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm
d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumini, amb
silenciador acústic d'escuma de resina de melamina i
aïllament acústic de 27 dB, col.locat en porta interior.
Article: ref. AP0810 de la sèrie Admissió d'aire
d'AIR-IN

Rend.: 1,000 38,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,44000 = 6,13200

Subtotal: 13,26600 13,26600
Materials

BEP21230E u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm
d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumini, amb
silenciador acústic d'escuma de resina de melamina i
aïllament acústic de 27 dB, col.locat en porta interior,

1,000      x 23,07000 = 23,07000
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ref. AP0810 de la sèrie Admissió d'aire d'AIR-IN

Subtotal: 23,07000 23,07000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,19899

Subtotal: 0,19899 0,19899

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 36,53499
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,82675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,36174

P-35 EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 8,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 23,78000 = 3,21030
A013M000 h Ajudant muntador 0,135 /R x 20,44000 = 2,75940

Subtotal: 5,96970 5,96970
Materials

BF534300 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,04000 = 2,08080

BFW534B0 u Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

BFY534B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil·laritat

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 2,50480 2,50480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08955

COST DIRECTE 8,56405
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99225

P-36 EH115224 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl·lic, amb 1 tub
de fluorescència T26/G13 de 36W, (1x36W), amb
reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000 76,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 23,78000 = 5,23160
A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 20,41000 = 4,49020

Subtotal: 9,72180 9,72180
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Materials
BH115220 u Llumenera decorativa monotub per a muntar

superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat
i difusor reticulat metàl·lic, per a 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 36 W, (1x36W), amb
reactància ferromagnètica AF

1,000      x 53,87000 = 53,87000

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

1,000      x 8,63000 = 8,63000

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 63,00000 63,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14583

COST DIRECTE 72,86763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,64338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,51101

P-37 EH11GG24 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat
satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini
acabat satinat o especular respectivament, nombre
de tubs fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, A.F. i muntada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000 207,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials

BH11GG20 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment
amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i
difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o
especular respectivament, nombre de tubs
fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, amb balast electrònic

1,000      x 172,63000 = 172,63000

BHU81214 u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550
mm de llargària, de 14 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

2,000      x 7,72000 = 15,44000

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 188,57000 188,57000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 197,54057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,87703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,41760

P-38 EH1D5932 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb
portalàmpades G24d-1, amb 2 làmpades fluorescents
de 13 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de
212 mm de diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i muntada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000 104,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

Subtotal: 13,25700 13,25700
Materials

BH1D5932 u Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar
superficialment, amb portalàmpades G24d-1, per a 2
làmpades fluorescents de 13 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, de 212 mm de diàmetre i 145 mm
d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP
20 i equip AF

1,000      x 76,75000 = 76,75000

BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 4,80000 = 9,60000

Subtotal: 86,35000 86,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19886

COST DIRECTE 99,80586
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,99029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,79615

P-39 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
a la paret

Rend.: 1,000 118,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150
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Subtotal: 6,62850 6,62850
Materials

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2
hores d'autonomia, com a màxim

1,000      x 105,22000 = 105,22000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 105,72000 105,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09943

COST DIRECTE 112,44793
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,62240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,07032

P-40 EJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària
<= 45 cm, de color blanc, preu mitjà, col.locat amb
suports murals

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 20,41000 = 1,53075

Subtotal: 8,66475 8,66475
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,65000 = 0,36625

BJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària <=
45 cm, de color blanc, preu mitjà, amb elements de
fixació i suport mural

1,000      x 13,27000 = 13,27000

Subtotal: 13,63625 13,63625
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,21662

Subtotal: 0,21662 0,21662

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 22,51762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,64350

P-41 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 222,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 23,78000 = 29,72500
A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,41000 = 6,93940

Subtotal: 36,66440 36,66440
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,65000 = 0,17580

BJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, amb els elements de fixació i per a
col.locar sobre el paviment

1,000      x 174,52000 = 174,52000

Subtotal: 174,69580 174,69580
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,91661

Subtotal: 0,91661 0,91661

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 212,27681
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,61384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,89065

P-42 EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada

Rend.: 1,000 78,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,610 /R x 23,78000 = 14,50580
A013J000 h Ajudant lampista 0,220 /R x 20,41000 = 4,49020

Subtotal: 18,99600 18,99600
Materials

BJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

1,000      x 26,00000 = 26,00000

BJ2ZU010 u Elements d'enllaç i ràcords 1,000      x 4,26000 = 4,26000
BJ2ZU020 u Canella 1,000      x 14,06000 = 14,06000
BJ2ZU030 u Polsador antirrobatori 1,000      x 11,47000 = 11,47000

Subtotal: 55,79000 55,79000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,28494

Subtotal: 0,28494 0,28494

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 75,07094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,75355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,82449

P-43 EJ248145 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats,
de llautó cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´

Rend.: 1,000 190,92 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000
A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 28,88250 28,88250
Materials

BJ248145 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada 1´´

1,000      x 152,51000 = 152,51000

Subtotal: 152,51000 152,51000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,43324

Subtotal: 0,43324 0,43324

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 181,82574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,09129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,91703

P-44 EJ2Z4129 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

Rend.: 1,000 31,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 20,41000 = 1,53075

Subtotal: 8,66475 8,66475
Materials

BJ2Z4129 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12997

COST DIRECTE 29,99472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,49446

P-45 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 11,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 5,77650 5,77650
Materials
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BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 5,23000 = 5,23000

Subtotal: 5,23000 5,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08665

COST DIRECTE 11,09315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64780

P-46 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 69,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 5,75500 5,75500
Materials

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 60,36000 = 60,36000

Subtotal: 60,36000 60,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08633

COST DIRECTE 66,20133
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,31007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,51139

P-47 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 148,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 8,05700 8,05700
Materials

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

1,000      x 133,16000 = 133,16000

Subtotal: 133,16000 133,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12086

COST DIRECTE 141,33786
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,06689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,40475

P-48 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 76,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 5,75500 5,75500
Materials

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 67,25000 = 67,25000

Subtotal: 67,25000 67,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08633

COST DIRECTE 73,09133
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,65457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,74589

P-49 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 287,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 23,02000 23,02000
Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 250,81000 = 250,81000

Subtotal: 250,81000 250,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34530

COST DIRECTE 274,17530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,70877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,88407

P-50 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar Rend.: 1,000 15,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 5,75500 5,75500
Materials
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B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,500      x 0,31000 = 0,15500

BJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 1,000      x 9,10000 = 9,10000

Subtotal: 9,25500 9,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08633

COST DIRECTE 15,09633
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,85114

P-51 EL79414N u Ascensor elèctric model Schlindler 3300, de doble
accès per portes enfrontades en planta baixa, adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat
visual; sense cambra maquinària, per a 8 persones
(675 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 5 parades (12 m de recorregut), maniobra
col·lectiva simple, portes d'acces amb protecció al foc
EN81-58/E120, de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 120 cm x 140 cm, amb portes telescòpiques
automatiques d'acer pintat i qualitat mitjana, amb
cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes.
Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i
paviment de granit. Equip d'il·luminació amb
il·luminació i alarma d'emergència, medidor de
càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces).
Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic,
braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes,
sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Inclosos: estructura
metàl·lica vertical, ganxo per muntatge de
maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de
llums, i tots els materials i mitjans necessaris per al
seu funcionament. S'inclou projecte, legalitzacions i
permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1
any de garantia. (ref. Press
ESP0A0105-0A-10044231105)

Rend.: 1,000 18.720,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 40,000 /R x 23,78000 = 951,20000
A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 20,44000 = 408,80000

Subtotal: 1.360,00000 1.360,00000
Materials

BL115430 u Recorregut de guies i cables de tracció per a
ascensor elèctric adherència de 675kg de carrega
útil, 5 parades (12 m) i 1 m/s de velocitat

1,000      x 1.014,20000 = 1.014,20000

BL615200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors
elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1,000      x 804,62000 = 804,62000

BL815200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor
elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1,000      x 1.112,92000 = 1.112,92000

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària

4,000      x 723,58000 = 2.894,32000

BLE1532U u Grup tractor per a ascensor sense cambra de
maquinària elèctric de 60 Kg, 1 m/s de velocitat i
sistema d'accionament de 2 velocitats

1,000      x 4.043,32000 = 4.043,32000

BLH15514 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric
de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i
5 parades

1,000      x 3.004,31000 = 3.004,31000

BLL1N352 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta
de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor
de 8 persones (675kg) i 1 m/s de velocitat

1,000      x 3.064,22000 = 3.064,22000

BLN22410 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana,
per a ascensors de minusvàlids amb 4 parades i
maniobra universal simple

1,000      x 75,79000 = 75,79000

BLR12100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per
a ascensor amb maniobra universal simple

5,000      x 17,62000 = 88,10000

BLT12190 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb
sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra
universal simple i 1 m/s de velocitat

5,000      x 63,87000 = 319,35000

Subtotal: 16.421,15000 16.421,15000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,500 0,00000 = 47,60000

Subtotal: 47,60000 47,60000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 17.828,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 891,43750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.720,18750

P-52 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal.lat

Rend.: 1,000 93,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600

Subtotal: 17,68800 17,68800
Materials

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 62,73000 = 62,73000

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 8,36000 = 8,36000

Subtotal: 71,09000 71,09000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,26532

Subtotal: 0,26532 0,26532

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 89,04332
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,45217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,49549

P-53 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,44000 = 3,06600

Subtotal: 6,63300 6,63300
Materials

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

1,000      x 3,35000 = 3,35000

Subtotal: 3,35000 3,35000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,09950

Subtotal: 0,09950 0,09950

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 10,08250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58663



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

P-54 EP7E3E01 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema
cablejat UPT cat-6, amb instal·lació el·lèctrica dels
mateixos, inclòs l'integració dels PTR's telefònics fins
l'interior del Rack mural de 12U, incloent:
*** Centralització de cablejat estructurat a rack mural
de 15 UA's, metàl·lic, alimentat electrònicament,
laterals desmuntables de 19 amb porta de vidre,
regleta d'endolls pulti i safata de 2UA's, incloent-hi
panell de partxeig de
24 ports UTP Cat-6 Brand-Rex. panells passafils,
fuetets d'assignació de servei de veu i dades
*** Cablejat UTP CAt-6 tipus Brand-Rex per 25 llocs
de connexió + 2 wifis amb part proporcional de tubs
de protecció, degudament instal·lat per fals sostre i
baixants amb tub corrugat per dins d'envà de pladur.
*** Caixes de superfície/encastades per a 20 llocs de
treball del tipus Cima + 2 wifis per allotjar
mecanismes RJ45 i endolls elèctrics amb fuetets de
servei de dades UTP CAt-6, degudament instal·lat i
etiquetat.
*** Integració de centraleta telefònica al sistema de
cablejat amb panell de 25 ports UTP telefonia, part
proporcional mànega multiparell de fins 25
extensions, amb capsa de tall i fuetets d'assignació
de servei; tot degudament instal·lat i etiquetat.
*** Cablejat elèctric per servei des dels llocs de
treball fins als corresponents subquadres elèctrics,
incloent proteccions magnetotèrmics diferencials per
a 4 linies (o les neccessàriess), degudament instal·lat
i etitquetat
**** Equip de commutació Cisco 24 ports
10/100/1000 PoE+2 ports SFP GB instal·lat i en ordre
de marxa amb protocols per QA'S i VoIP. Inclòs equip
wifi N instal·lat per cobertures òptimes a plantes
segona i àtic Cisco 802. 11N amb switch Cisco ports
GB.
**** Certificació del SCE UTP Cat-6 amb entrega de
proves en format digital, i plànol ubicació llocs de
treball as built

Instal·lació complerta inclosos proves,tots els
materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. Tot provat i
certificat.

Rend.: 1,000 9.450,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BP14IE01 u Instal·lació de 15 llocs de treballs informàtics, sistema
cablejat UPT cat-6, amb instal·lació el·lèctrica dels
mateixos, inclòs l'integració dels PTR's telefònics fins
l'interior del Rack mural de 12U. Components:
- CABLEJAT ESTRUCTURAT
1 Rack mural 19´´ 12U F500 pivotant
1 Conjunt fixació Rack
1 Safata 19´´ F250 1U gris
1 Panell 8 schukos c/interruptor
2 Panell 24 ports cat-6 1 metre
30 ´´Latiguillo´´ UTP cat-6 LSZH
2 Pasafils horitzontal 19´´ 1U c/tapa NG
915 Cable UTP cat-6 LSZH
15 Caixa duperficie 1 modul
15 Placa adaptadora 2RJ45
30 Toma UTP cat-6
15 ´´Latiguillo´´ UTP cat-6 3 metres
1 Petit material i accessoris
- CANALITZACIÓ
70 Safata rejiband bricomatada 100x60
70 Tub coarrugat lliure halogens M50
15 Caixa estanca PVC 105x105
120 Tub PVC rígid connectable M25
10 Canal UNEX PVC amb envà separador 110x60
1 Petit material i accessoris
- ELECTRICITAT
25 Mànega elèctrica de 3x4 mm 0 halògens
150 Mànega elèctrica de 3x2,5 mm 0 halògens
15 Caixa superficie 1 modul
15 Doble SCHUKO blanc
15 Caixa estanca PVC 105x105
4 Interruptor automàtic magnetotèrmic C60 IV 16A
4 Diferencial 4/40/30mA
1 Petit material i accessoris
- INTAL·LACIÓ I CERTIFICACIÓ CABLEJAT
1 Cablejat estructurat
1 Canalització
1 Electricitat
- ELCTRÒNICA DE XARXA
2 SWITCH 3COM Office Connect 8 port 10/100+1GB
1 SWITCH 3 COM 34 ports 10/100 + 2GB
1 SP wireless 8760 802.11 CEBG J4MBAS
- INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ TÈCNIC
LABORATORI

1,000      x 9.000,00000 = 9.000,00000

Subtotal: 9.000,00000 9.000,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9.000,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 450,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.450,00000

P-55 EQ720001 u Subministrament i muntatge de cadira per a usuari de
telecentre, tipus model Gamma, apilable, estructura
en tub d'acer cromat i amb seient, respatller i braços
en polipropilè

Rend.: 1,000 104,71 €
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BQ720001 u Cadira model Gamma, apilable, estructura en tub
d'acer cromat i amb seient, respatller i braços en
polipropilè

1,000      x 98,25000 = 98,25000

Subtotal: 98,25000 98,25000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 1,47375

Subtotal: 1,47375 1,47375

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 99,72375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,98619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,70994

P-56 EQ720002 u Subministrament i muntatge de mòdul per a telecentre Rend.: 1,000 213,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQ720102 u Mòdul  de taula per a call center model Club 21,

acabada bilaminat de colors o imitació fusta i
elements metàlics en color. Inclòs suport metàl·lic per
a CPU

1,000      x 160,00000 = 160,00000

BQ720301 u Suport metàl·lic per a CPU 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 203,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,15000

P-57 EQ720003 u Subministrament i col·locació de taula i calaixera amb
rodes, tipusssssss

Rend.: 1,000 383,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ720103 u Mòdul  de taula rectangular de 180*80 acabada
bilaminat imitació fusta i elements metàlics en color
antracita

1,000      x 160,00000 = 160,00000

BQ720106 u Mòdul  calaixera, amb 3 calaixos i un arxivador, de
fusta acabada bilaminat de colors o imitació fusta
amb rodes

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 5,40000

Subtotal: 5,40000 5,40000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 365,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,67000

P-58 EQ720004 u Subministrament i muntatge de cadira ergonòmica,
tipus Raya, giratòria amb 5 peus, regulable en alçada
i inclinació raspatller. Inclosos braços

Rend.: 1,000 229,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ720003 u Cadira ergonòmica model Raya, amb rodes per a
terres tous, estructura base i braços nylon negro,
acabada amb tapissat. Braços, alçada i respatller
regulables en alçada

1,000      x 180,00000 = 180,00000

BQ720004 u Braços per a cadira ergonòmica 1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 215,00000 215,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 3,22500

Subtotal: 3,22500 3,22500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 218,22500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,91125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,13625

P-59 EQ720005 u Subministrament i muntatge de mòdul de taula per
asimètrica (180*140*60-80) amb buc de calaixos,
acabada bilaminat imitació fusta i elements metàlics
en color antracita

Rend.: 1,000 586,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ720104 u Mòdul  de taula per asimètrica amb buc de calaixos,
acabada bilaminat imitació fusta i elements metàlics
en color antracita

1,000      x 550,00000 = 550,00000

Subtotal: 550,00000 550,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 8,25000

Subtotal: 8,25000 8,25000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 558,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,91250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 586,16250
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P-60 EQ720006 u Subministrament i muntatge de mòdul d'armari de
fusta laminada combinat amb antracita, de 90 ample,
45 de fons, alçada 210 i doble porta; amb prestatges
interiors de 25 mm

Rend.: 1,000 373,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ720201 u Mòdul  d'armari de fusta laminada combinat amb
antracita, de 90 ample, 45 de fons, alçada 210 i doble
porta; amb prestatges interiors de 25 mm

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 5,25000

Subtotal: 5,25000 5,25000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 355,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,76250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,01250

P-61 EQ720007 u Subministrament i muntatge de cadira confident tipus
Lama

Rend.: 1,000 107,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ720002 u Cadira confident model Lama, estructura en tub
d'acer cromat; amb seient i  respatller tapissats

1,000      x 101,00000 = 101,00000

Subtotal: 101,00000 101,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 1,51500

Subtotal: 1,51500 1,51500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 102,51500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,12575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,64075

P-62 EQ720008 u Subministrament i muntatge de taula rodona per a
reunions, de diàmetre 90-100 cm, de fusta laminada i
elements metàl·lics antracita

Rend.: 1,000 367,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ720105 u Taula de reunions de diàmetre 90-100 cm, acabat
bilaminat de colors o imitació fusta i elements
metàlics en antracita

1,000      x 345,00000 = 345,00000

Subtotal: 345,00000 345,00000
Altres



MEMÒRIA TÈCNIA D´ADEQUACIÓ INTERIOR I MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT
D´UN EDIFICI MUNICIPAL AL BARRI DE SA MASSANEDA
c/ De la  Vela

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 5,17500

Subtotal: 5,17500 5,17500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 350,17500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,50875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,68375

P-63 EQ720009 u Subministrament i muntatge de biombo separador
format per dos mòduls de 80*180 cm i tres columents
o patoles com a potes, amb acabat tapissat de color o
laminat imitant fusta i columnes metàl·liques amb
acabat inox o antracita mate

Rend.: 1,000 479,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ720302 u Subministrament i muntatge de biombo separador
format per dos mòduls de 80*180 cm i tres columents
o patoles com a potes, amb acabat tapissat de color o
laminat imitant fusta i columnes metàl·liques amb
acabat inox o antracita mate

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 6,75000

Subtotal: 6,75000 6,75000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 456,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,83750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,58750

P-64 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,92000 = 5,97600

Subtotal: 11,75100 11,75100
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,59000 = 1,07700

Subtotal: 1,07700 1,07700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17627

COST DIRECTE 13,00427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65448

P-65 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 715,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-66 XPAU0003 u Partida alçada a justificar per connexió al quadre
general; inclosos tots els materials, mà d'obra i
mitjans auxiliars

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPAU4O02 u Partida alçada a justificar coressponent a imprevistos
d'obra

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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