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ANTECEDENTS 
 
OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte té per objecte la rehabilitació interior de la planta baixa de l’escala 1 de 
l’edificació situada a l’emplaçament següent: 
 
Adreça: Carrer Vila de Lloret     Número:  96- Escala 1 baixos 
Població: Blanes     Codi Postal: 17300 
Província: Girona     Comarca: La Selva 
 
PROMOTOR 
Promotor: Ajuntament de Blanes  NIF:  P1702600F 
Adreça: Passeig de Dintre 29 
Població: Blanes     Codi Postal: 17300 
 
REDACCIÓ 
Oficina de Projectes Urbans – Departament d’Urbanisme 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El present projecte detalla els treballs per rehabilitar l’interior de la planta baixa de l’escala 1, 
situat al carrer Vila de Lloret, 96.  La planta baixa actual es desenvolupa en un espai obert i 
es vol dotar el mateix per a centre de dia, comprenent el programa a desenvolupar una sala 
d’espera i recepció, un espai de bugaderia, una cuina-menjador, un magatzem i uns serveis 
higiènics que compten amb diverses peces. Aquesta planta baixa és independent i no té 
l’accés a les diferents plantes pis de l’escala 1. 
 
Característiques generals 
L’edificació consta de tres blocs adossats (escala 1,2 i 3), que  presenten un retranqueig 
entre ells, construïts a l’any 1975, d’acord amb les dades cadastrals. La planta de cada bloc 
és rectangular, de mides aproximades 10,00 x 8,30 m,  i es desenvolupa en planta baixa i 
tres plantes pis, amb una superfície total construïda d’uns 346 m2 que  inclouen  l’escala de 
comunicació vertical. 
Actualment la planta baixa de les tres escales es troba comunicada i la part corresponent al 
bloc del mig està elevada respecte als altres dos blocs.  
El projecte, però, només intervé en una part de la planta, la corresponent a l’escala 1. 
 
OBJECTE I  ACTUACIONS A REALITZAR 
 
El projecte contempla els treballs de condicionament i rehabilitació de l’interior de la planta 
baixa corresponent a l’escala 1. 
Les actuacions a realitzar inclouen les modificacions de les obertures, redistribució interior 
segons el programa definit, noves fusteries exteriors, revestiments, instal·lacions (elèctrica i 
enllumenat, evacuació i lampisteria, calefacció i ventilació) i equipament segons es detalla 
en el pressupost i un nou accés al centre de dia per la façana lateral. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 
 
L’edifici està inclòs al POUM de Blanes com a sistema d’habitatges dotacionals públics (clau 
D). 
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A la zona també  es permeten usos públics complementaris i vinculats a les necessitats dels 
col·lectius amb necessitats socials. El Centre de Dia s’inclou en un d’aquests usos atès que 
l’objectiu és atendre necessitats de persones sense llar o persones vulnerables amb 
mancances clares pròpies d’un habitatge digna. Facilitarà la neteja personal, el rentat de 
roba i l’atenció de necessitats alimentàries. 
 
 
COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC 
 
Atès que l’actuació consisteix en una rehabilitació d’una edificació existent per destinar-la a 
ús administratiu i assistencial, l’aplicació del CTE s’analitza per a cada Document Bàsic en 
funció del seu àmbit d’aplicació tenint en compte les característiques i abast de les actuacions 
en cada cas. 
 
No es produeix modificació en la superfície de planta baixa, ni calen obres d’adequació 
estructural. Bàsicament les actuacions se centren en nova compartimentació adaptada a l’ús 
previst, noves instal·lacions (elèctriques, sanejament, aigua), substitució de tancaments 
exteriors fusteria i revestiments interiors (paviments, fals sostre...). 
 
COMPLIMENT DEL DECRET 141/2012 NIVELL D’HABITABILITAT OBJECTIVA 
 
No és d'aplicació.  
 
 
ACCESSIBILITAT 

Les actuacions són de rehabilitació d’un edifici existent, sense ascensor, la disposició del 
qual  suposaria una actuació totalment desproporcionada, tècnicament i econòmicament. Per 
altra banda, l’actuació d’adequació del Centre és a la  planta baixa de l’edifici amb accés a 
nivell i l’adequació interior permetrà el moviment de persones amb mobilitat reduïda i inclourà 
així mateix un servei adaptat amb dutxa, 

 
TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució previst per a les obres l’adequació de l’espai per destinar-ho a centre 
de dia és de 5 mesos. 
 
PRESSUPOST 
 
El cost d’execució contractual del projecte de rehabilitació de la planta baixa de l’escala 1 per 
a Centre de Dia, situat al c/ Vila de Lloret 96, ascendeix a la quantitat 98.944,16  euros  IVA 
inclòs. 
 
Blanes, març de 2021 
 
Oficina de Projectes Urbans  
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2.   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
No hi ha afectació en el sistema estructural de l’edifici. 
  
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
Les particions interiors es realitzaran amb envà de plaques de guix laminat format per 
estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix 
total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària, placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en les cambres humides, fixades 
mecànicament. 
 
S’enrajolaran els paraments en totes les estances llevat de l’espai recepció-sala espera-
passadís.  
 
S’instal·larà a tota la superfície d’actuació fals sostre de plaques de guix laminat amb acabat 
llis, de 600*600 mm i 12,5 mm de guix, amb sistema desmuntable d’estructura d’acer 
galvanitzat semiocult format per perfils amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats 
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils 
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m 
com a màxim. 
  
La fusteria interior estarà dimensionada per enrasar en línia amb els acabats de les parets, 
ja siguin arrebossats, enguixats o enrajolats. Les fulles seran amb acabat superficial de fusta 
de faig per envernissar de 35/40 mm. de gruix i aniran sobre guies corredisses o sistema 
batent segons la seva ubicació. La ferramenta i accessoris (maneta, ferramenta de penjar, 
pany, etc) seran d’alumini anoditzat. 
 
 
SISTEMA ENVOLVENT  
 
A la façana només s’intervindrà per fer modificar obertures existents, reduint el tamany 
d’algunes d’elles i anul·lant d’altres i es realitzarà una nova porta d’accés per la façana lateral. 
Les obertures que redueixen la mida estaran formades per tancament compost per un envà, 
una cambra d'aire on es col·locarà l'aïllant tèrmic d'un mínim de 3 cm. i totxo ceràmic per a 
revestir. 
 
Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors, incloent els ponts tèrmics 
integrats en aquests tancaments tindran unes solucions constructives i d’aïllament tèrmic que 
assegurin un coeficient mitjà de transmitància Km=0,70 W/m2K. 
 
S’utilitzaran sempre maons de primera qualitat, que no tindran taques, eflorescències ni 
cremades, sense imperfeccions i trencaments aparents a les arestes i cares. Es remetrà als 
apartats 2.52 i 2.53 de la NBE.FL.90 pel que fa a les toleràncies de dimensions i forma. 
 
Els tancaments transparents es faran amb fusteria d'alumini  lacat blanc amb trencament de 
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa 
de persiana i guies. Els vidre serà aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3 mm de 
gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm 



 

 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)   Tel. 972 37 93 00  -  Fax 972 35 06 77   Correu electrònic: ajuntament@blanes.cat 

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons 
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Algunes obertures 
es dotaran de persiana d’alumini. Es garantirà el correcte aïllament de la caixa de persiana, 
que disposarà de tapa registrable amb aïllament tèrmic. Les obertures de façana dels espais 
habitables disposaran de vidres dobles o altres solucions que assegurin un coeficient mitjà 
de transmitància tèrmica de la totalitat de l’obertura < o = a 3,30 W/m2K. 
 
Els perfils emprats no tindran guerxaments, fissures ni deformacions, i els seus eixos seran 
rectilinis. El material que es faci servir haurà de ser inalterable pel que fa al seu color en tota 
la superfície. Les portes i finestres s’emmagatzemaran a l’obra sempre en posició vertical. 
Els bastiments o bastiments base arribaran a l’obra sempre travats per a mantenir el seu 
escairament. Si no s’utilitza bastiments base, el bastiment disposarà de protecció per a la 
seva conservació en l’emmagatzematge i posada en obra. Els bastiments aniran proveïts de 
patilles d’ancoratge d’acer galvanitzat amb un mínim de dos per travesser. Per a la fixació 
dels bastiments s’utilitzarà morter de ciment P-350 i sorra de riu. El perfil inferior del bastiment 
de base portarà tres forats de 10mm de dm per eliminar l’aigua pluvial. És col·locarà un 
trencaigües a la fulla i un canaló en el bastiment de base per evitar el possible ascens de 
l’aigua per capil·laritat. 
 
 
SISTEMA D’ACABATS 
 
El paviment serà un gres per a interiors.  
Les cuines i banys s'arrebossaran amb morter de ciment, reglejat i preparat per enrajolar. 
Prèviament a l’arrebossat s’hauran rebut els bastiments de portes i finestres, s’hauran passat 
les instal·lacions i altres elements que vagin fixats al parament. Les rajoles s’humitejaran 
prèviament amb aigua. El parament ha d’estar sec, net i aplomat. S’estendrà el morter a la 
cara posterior de la rajola i s’ajustarà a cops, emplenant posteriorment el possibles buits que 
puguin quedar. Si s’utilitza morter adhesiu, s’estendrà sobre el parament amb llana i es 
ratllarà. Sobre el parament enrajolat s’estendrà una abeurada per cobrir les juntes, que es 
retirarà la part sobrant i es netejarà el parament 12 hores després. 
 
La resta de paraments interiors ja estaran enguixats, en el cas de les parets existents, i  
acabat de guix laminat en les noves partions que no vagin enrajolades; i es pintaran amb 
pintura plàstica. La pintura arribarà a l’obra en envasos originals i sense obrir. Als paraments 
interiors es realitzarà un acabat de pintura plàstica de color blanc de dues mans. 
S’enrajolaran els paraments en totes les estances llevat de l’espai recepció-sala espera-
passadís. 
 
S’instal·larà a tota la superfície d’actuació fals sostre de plaques de guix laminat amb acabat 
llis, de 600*600 mm i 12,5 mm de guix, amb sistema desmuntable d’estructura d’acer 
galvanitzat semiocult format per perfils amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats 
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils 
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m 
com a màxim. 
  
La fusteria interior estarà dimensionada per enrasar en línia amb els acabats de les parets, 
ja siguin arrebossats, enguixats o enrajolats. Les fulles seran amb acabat superficial de fusta 
de faig per envernissar de 35/40 mm. de gruix i aniran sobre guies corredisses o sistema 
batent segons la seva ubicació. La ferramenta i accessoris (maneta, ferramenta de penjar, 
pany, etc.) seran d’alumini anoditzat. 
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SISTEMA D’ACONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
Instal·lació contra incendis 
Per la tipologia i ús es defineix un sol sector d’incendis i  només serà necessari la col·locació 
d’extintors i la senyalització del recorregut d’evacuació. 
Es col·locaran extintors portàtils de pols seca polivalent (amb eficàcia 21A-144B de 6 kg de 
càrrega) en número suficient perquè el recorregut real des de qualsevol origen d’evacuació 
fins a un extintor no superi els 15 m de distància.  
Es disposarà també d’extintors de CO2 amb una eficàcia mínima de 21B i 3.5 kg de càrrega, 
situats pròxims als quadres elèctrics i aparells electrònics.  
Es senyalitzarà el recorregut d’evacuació segons s’estableix  el DB-SI3. 
 
Instal·lació audiovisuals, dades i control 
Per la distribució i ús a què es destinarà l’equipament, només s’instal·larà porter electrònic o 
videoporter per controlar l’entrada i l’accés des del despatx. 
 
Instal·lació de calefacció, climatització i ventilació 
No es preveu de moment la instal·lació de climatització i s’ha optat per calefactar els diferents 
espais amb per radiadors elèctrics de baix consum; atès l’ús i horari que es preveu donar a 
l’equipament.  
A nivell de càlcul, s’ha assimilat la necessitat calorífica a l’estudi realitzat pels habitatges de 
les plantes superiors, de dimensions molt similars.  
La ventilació natural; per ubicació i distribució de les estances, està garantida, fins i tot de 
forma creuada. Es preveu, però, extracció forçada en la zona de dutxes, que no disposen 
d’obertura directa a l’exterior. 
 
Instal·lació solar 
L’aportació mínima que determina el document bàsic del CTE i el decret d’ecoeficiència, en 
forma de plaques solars, està pendent de l’actuació en la coberta. La coberta existent, que 
abasta els tres blocs/escales actualment no disposa d’accés correcte a la mateixa. 
 
Instal·lació aigua freda i ACS 
La instal·lació s’alimentarà de l’escomesa existent que dona servei als tres blocs.  
La distribució interior es realitzarà amb tub de polipropilè de diàmetre variable. El traçat i 
recorregut, segons es grafia als plànols, anirà grapat al sostre i serà totalment registrable 
atesa la instal·lació de fals sostre en tota la superfície d’actuació. Les derivacions verticals 
passaran per l’estructura de les partions realitzades amb envà de plaques de guix laminat. 
La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà amb un termo-acumulador elèctric de 500 
litres de capacitat, tipus model Elacell 500L "JUNKERS", de terra, resistència blindada,  
potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm de diàmetre, pes 160 kg, format per bóta d'acer 
vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure de CFC i ànode de sacrifici de magnesi, amb 
maneguets i vàlvula de seguretat. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula 
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com 
a la sortida. 
 
Els aparells sanitaris (inodors i lavabos) seran de porcellana vitrificada de color blanc i les 
dutxes seran de resines, antilliscants i enrasades al paviment.  Les piques/aigüeres seran 
d’acer inoxidable tant a la cuina com a l’espai de bugaderia, segons es detalli en el 
pressupost. El servei i dutxa adaptat disposarà dels corresponents elements auxiliars per 
facilitar el seu ús per part de persones amb mobilitat reduïda. Els mateixos seran d’acer 
inoxidable.  
Els punts de consum d’aigua freda i calenta disposaran d’aixetes de tipus monobloc, 
automescladores i en les dutxes seran, a més, temporitzades. 
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Instal·lació elèctrica i enllumenat 
El comptador estarà situat en l’armari de centralització de comptadors situat a l’entrada de 
l’escala que dona accés als habitatges i des d’allà s’alimentarà el quadre general situat a 
l’entrada del centre, en la zona de pas/recepció.  
Els circuits, seccions i característiques, es troben detallats en l’esquema unifilar dels plànols. 
La instal·lació interior serà totalment nova i complirà el REBT i les normatives vigents. 
L’enllumenat a instal·lar serà tot de led, incloent l’enllumenat d’emergència, segons es detalla 
en els amidaments i pressupost.  
 
Instal·lació de gas 
No hi ha instal·lació de gas en aquest projecte. 
 
 
PRESTACIONS DE L’EDIFICI  -   REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT (CTE) 
 
DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI: SANITARI ASSISTENCIAL (ADMINISTRATIU) 
 
SECCIÓ SI 1: Propagació interior: Hi ha un únic sector d’incendi en ser una superfície 
construïda de menys de 2500m2, també inferior a 2500m2, i considerat dins del grup ‘sanitari 
assistencial (administratiu)’. Parets i sostres que separen el sector de la resta de l’edifici a 
EI60. 
 
SECCIÓ SI 2 Propagació exterior:   
Mitgeres i façanes existents. La propagació vertical s’ha de limitar amb els habitatges de les 
plantes superiors. Considerant una franja d’1m d’altura com a mínim amb tipus EI60. 
 
SECCIÓ SI 3 Evacuació dels ocupants:  La superfície és menor a 1500m2 i per tant no 
s’han de complir altres consideracions. 
L’ocupació és considerada dins de sanitari assistencial (administratiu) amb les zones 
compartimentades considerades com a salons d’ús públic o vestíbuls generals d’ús públic en 
planta baixa. 
L’ocupació no excedeix de 100 persones i és suficient una  sortida, com la plantejada al 
projecte. El recorregut d’evacuació és sempre inferior a 25m. (Veure plànol) 
La sortida del recinte disposarà d’una senyal amb el rètol ‘sortida’ ja que la superfície útil és 
superior a 50m2. 
 
SECCIÓ SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis: S’instal·larà un extintor 
d’eficàcia 21A-113B de manera que es compleixi el màxim recorregut establert des de tot 
punt del recorregut (15 m).  No són necessaris sistemes de detecció ni altres elements de 
protecció. 
 
SECCIÓ SI 5 Intervenció dels bombers:  L’edifici té una alçada d’evacuació descendent 
inferior a 9.00m. 
 
SECCIÓ SI 6 Resistència al foc de l’estructura:  No s’actua en l’estructura de l’edifici. 
 
DB-SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
Com s’ha indicat no s’actua en l’estructura de l’edifici. 
 
DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
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Les edificacions han de reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris de l’edifici 
pateixin danys immediats durant l’ús previst, com a conseqüència de les seves 
característiques i manteniment. 
 
SECCIÓ SUA-1 Seguretat davant el risc de caigudes: Es col·locarà un nou paviment a 
tota la superfície d’actuació, el qual serà tipus C2. Per altre banda la neteja dels envidraments 
exteriors es pot efectuar en condicions de seguretat, tant des de l’interior com exterior. 
 
SECCIÓ SUA-2 Seguretat davant el risc d’impactes o atrapament: Com que la diferència 
de cota als dos costats de l’envidrament està compresa entre 0,55 i 12,00 m, el nivell 
d’impacte que ha de resistir és 2. 
 
SECCIÓ SUA-3 Seguretat davant el risc d’empresonament:  SECCIÓ  no aplicable. 
 
SECCIÓ SUA-4 Seguretat davant el risc causat per una il·luminació inadequada: la 
il·luminació ha de limitar el risc de danys a les persones en les zones de circulació tant interior 
com exterior, inclòs en cas d’emergència o fallida de la il·luminació normal. Haurà de complir 
els nivells d’il·luminació assenyalats al quadre següent i disposar d’un enllumenat 
d’emergència d’acord amb el DB SUA4. 
 

 Zona  luminància 
mínima [lux] 

   Exterior Exclusiva per a persones 
 

Escales 10 
Resta de zones 5 

Per a vehicles o mixtes  10 
   Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
  Resta de zones 50 
    
factor d’uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 
   

 
SECCIÓ SUA-5 Seguretat davant el risc causat per situacions amb alta ocupació.  
SECCIÓ no aplicable. 
 
SECCIÓ SUA-6 Seguretat davant el risc d’ofegament. SECCIÓ no aplicable. 
 
SECCIÓ SUA-7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment. SECCIÓ no  
aplicable. 
 
SECCIÓ SUA-8 Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp. SECCIÓ no 
aplicable 
 
SECCIÓ SUA-9 Accessibilitat:  L’edifici és existent i  l’escala 1 disposa de comunicació 
vertical per accedir als habitatges situats a les plantes superiors. L’espai objecte de la 
intervenció està situat a planta baixa i és accessible segons la norma. 
 
 
PRESTACIONS DE L’EDIFICI  -  REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT (CTE) 
 
DB-HS SALUBRITAT (HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT) 
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SECCIÓ HS 1 Protecció enfront la humitat.  SECCIÓ no aplicable  perquè no s’intervé als 
tancaments de l’edifici. (Compliran les fusteries exteriors substituïdes com a elements). 
 
SECCIÓ HS 2 Eliminació de residus. D’acord amb el sistema de recollida selectiva i per 
facilitar la gestió es tindrà capacitat d’emmagatzematge per a envasos lleugers, matèria 
orgànica, paper/cartró, vidre i varis. 
 
SECCIÓ HS 3 Qualitat de l’aire interior. S’ha efectuat un estudi del volum del cabal mínim 
de ventilació segons el CTE atesa la possibilitat de ventilació creuada afectiva, donada la 
disposició de les peces i obertures a  façanes oposades. 
 
El cabal mínim de ventilació de les diferents sales serà el que s’estableix en el RITE, en el 
que el projecte en qüestió estaria considerat en el rang IDA 2. 
En aquest cas, i segons la taula 1.4.2.1 del RITE, la categoria IDA 2 tindria uns 12,5 dm3/s 
per persona, és a dir, 12,5 l/s, o 45 m3/h. 
Segons el DB SI 3, dins de ‘residencial públic’ podríem considerar 3 sales d’ús múltiple: la 
recepció, la sala d’espera i la cuina. Aquest tipus de sala està considerada amb 1m2/persona. 
Sumant les tres superfícies útils i calculant la ocupació ens dona un total de 32 persones com 
a màxima ocupació. 
 
Considerant les sales de recepció i espera com a conjuntes (14,9 m2 = 15 persones) ens 
surt una ventilació de:  
 
15 persones x 45 m3/h = 675 m3/h·persona = 0,18 m3/s = 180 l/s 
 
Per al menjador-cuina (16,75 m2 = 17 persones), surt una ventilació de: 
 
17 persones x 45 m3/h = 765 m3/h·persona = 0,21 m3/s = 210 l/s 
 
Temperatura operativa i humitat relativa 
Les condicions interiors de  seran les fixades en la Taula 1.4.1.1 del RITE 
 

Estació Temperatura 
Operativa 

º C 

Humitat 
relativa 

% 
Estiu 23...25 45...60 
Hivern 21...23 40...50 

 
 
SECCIÓ HS 4 Subministrament d’aigua. La instal·lació de subministrament d’aigua ha de 
garantir, a l’equipament higiènic previst, l’aportació d’uns cabals mínims en unes 
determinades condicions de pressió, limitades per un valor màxim i un de mínim, en funció 
del tipus d’aparell a que s’estigui subministrant. 
 
L’edifici disposarà d’una instal·lació d’aigua sanitària, tant freda com calenta destinada a tots 
els punts de consum als lavabos i cuina. 
 
Aquest document només recull la instal·lació particular de planta baixa connectada al 
subministrament existent per al conjunt de blocs/edificacions. 
 
Les xarxes interiors, seran de tub de polipropilè PN 10 de diàmetres variable i el seu traçat 
serà encastat o grapat pel sostre en els llocs de sostre abaixat. 
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Es faran servir les peces de unió fixació adients al sistema de canonades i la aquesta es 
lliurarà totalment muntada, connectada i provada. 
 
Les dotacions que es preveuen son les establertes en el CTE HS 4 Taula 2.1 
 
 Dotacions (l/s)  Consums (l/s) 

AF AC Uds AF AC 
Lavabo 0,1 0,065 2 0,2 0,13 
Dutxa 0,2 0,1 3 0,6 0,3 
Inodor cisterna 0,1  3 0,3 0 
Safareig domèstic 0,15 0,1 1 0,15 0,10 
Aigüera 0,15 0,1 2 0,30 0,20 
Rentadora domèstica 0,2 0,15 2 0,4 0,30 
 Total 1,95 1,03 

Kp: Coeficient de simultaneïtat. 
Kp: 0,31 
QAF: 1,95 x 0,31 = 0,6045 l/s 
QAC: 01,03 x 0,31 = 0,319 l/s 
D: 20 mm 
 
Consum d’aigua total: 2,98 l/s 
 
 
Els ramals d’enllaç dels aparells domèstics es dimensionen conforme al que s’estableix en 
la Taula 4.2. de la HS4. 
 
Diàmetres mínims de derivacions als aparells 
 Diàmetre nominal del ramal d’enllaç 
Aparell o punt de consum Tub d’acer Tub de coure 

o plàstic (mm) 
Rentamans  ½ 12 
Lavabo, bidet ½ 12 
Dutxa ½ 12 
Pica domèstica ½ 12 
Rentadora domèstica  ¾ 20 
Abocador  ¾ 20 

 
 
SECCIÓ HS 5 Evacuació d’aigües. L’edifici  no disposa de sistema d’evacuació de forma 
separativa  per aigües pluvials i residuals.  
Per altra banda tampoc hi ha xarxa pública independent per a  les aigües pluvials. 
 
DB-HR PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL. 
 
El projecte esta exclòs del compliment del DB-HR, títol II, apartat d, en referència a obres 
d’ampliació i reforma d’edificis existents. 
 
DB-HE ESTALVI D’ENERGIA 
 
SECCIÓ HE-0 Limitació del consum energètic. No aplicable. No es renova més del 25% 
de la superfície total de l’evolvent tèrmica final de l’edifici. 
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SECCIÓ HE-1 Limitació de la demanda energètica. Aplicable segons l’apartat b) 
intervencions en edificis existents de tipus reforma. 
 
SECCIÓ HE-2 Rendiments de les instal·lacions tèrmiques: L’edifici disposarà 
d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar 
dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment 
al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  
 
SECCIÓ HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat. No aplicable. 
Únicament és aplicable si  la superfície útil reformada supera els 1.000 m2 (no és el cas) o 
es renova més del 25% de la superfície il·luminada. 
 
SECCIÓ HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària:  
La zona climàtica de Blanes de la III i li correspon una aportació solar mínima del 40%. 
 
Normativa de Catalunya. 
Segons el Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis una part de les necessitats d’aigua 
calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació  emmagatzemant i utilització d’energia 
solar. Aquest decret no és d’aplicació en aquest tipus de obra. 
 
SECCIÓ HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica:  No aplicable. 
Únicament si es reformen íntegrament 
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3.   ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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Degut a que el pressupost d’execució material es inferior a la quantitat mínima fitxada per 
R.D. 1627/97 s’aplica un estudi de seguretat bàsic i de salut. 

 

Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 

REFORMA LOCAL EXISTENT 

 Emplaçament 

Blanes, c/ carrer Vila de Lloret 96- Escala 1 

 Superfície construïda 

86,15 m2 

 Promotor 

AJUNTAMENT DE BLANES 

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

Oficina de projectes urbans 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Oficina de projectes urbans 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

 Topografia 

Sense desnivell 

 Característiques del terreny: sauló i sense nivell freàtic 

- 

 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Edificació aïllada formada per un conjunt de tres blocs 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Instal·lació aigua potable i sanejament soterrades. 

Subministrament elèctric per xarxa aèria. 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

La ubicació del vial de circulació més proper (Vila de Lloret) no interfereix 

 

 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
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desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos. 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
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posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinària  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues  
-  Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

Treballs previs 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 

Fonaments 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

Instal·lacions 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats 
o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

Primers auxilis 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

 
Relació de normes i reglaments aplicables  

Seguretat  i  salut a les obres de construcció 

 

Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves 
modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
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Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 
31/01/1997) i les seves modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual 
s'inscriu en el registre i publica el VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la 
Construcció. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE nº232, de 26/09/2017) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves 
modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de 
represa d’activitats en el centre de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 
02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 
I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 
23/04/1997). I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de 
equips de protecció individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels 
equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
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RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en 
matèria de treballs en alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions 
mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 
05/11/2005). I les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició 
a l’amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció referent a grues torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I 
les seves modificacions posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I 
les seves modificacions posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). 
Modificat pel RD 494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el 
procés de contractació en el sector de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 
18/09/1987) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 
30/11/1988) 
amiant 
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CONCLUSIONS 

El pla de seguretat i salut  haurà de desenvolupar l’aplicació dels criteris establerts adaptats 
als treballs que efectivament es realitzaran.  

 

Blanes, març de 2021 
 
Oficina de Projectes Urbans  
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4.   PRESSUPOST 
 
 
 
 
  



 



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 68.715,99

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 68.715,99............................................................. 8.933,08

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 68.715,99................................................................ 4.122,96

Subtotal 81.772,03

21 % IVA SOBRE 81.772,03............................................................................................... 17.172,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 98.944,1698.944,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

Blanes, març de 2021

L´arquitecta municipal



 



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  ENDERROCS 3.044,84

CAPÍTOL 01.02  TANCAMENT I DIVISÒRIES 9.453,23

CAPÍTOL 01.03  FUSTERIA EXTERIOR 8.116,98

CAPÍTOL 01.04  FUSTERIA INTERIOR 3.704,74

CAPÍTOL 01.05  REVESTIMENTS 12.808,97

CAPÍTOL 01.06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 6.650,85

CAPÍTOL 01.07  LAMPISTERIA, EVACUACIÓ I SANITARIS 12.135,22

CAPÍTOL 01.08  CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 2.829,47

CAPÍTOL 01.09  CUINA: MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS 2.746,90

CAPÍTOL 01.10  EQUIPAMENTS 2.144,10

CAPÍTOL 01.11  EXTERIORS 1.080,69

CAPÍTOL 01.12  ALTRES 4.000,00

Obra 01 Pressupost CENTRE DIA 68.715,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
68.715,99

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

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

Obra 01 Pressupost CENTRE DIA 68.715,99

68.715,99

euros



 



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CENTRE DIA

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 14)

8,69 1,000 8,69

2 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 13)

17,39 6,000 104,34

3 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

3,48 10,480 36,47

4 P214B-HBIJ m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 18)

5,38 19,840 106,74

5 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum (P - 26)

6,20 12,200 75,64

6 P21GP-4RXX u Arrencada d'instal·lacions diverses (tubs, cablejat, mecanismes,
accessori, aixetes, etc) per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per les instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 23)

407,71 1,000 407,71

7 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim (P - 12)

226,75 1,000 226,75

8 4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en
paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc,
execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment
de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical
interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola
de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable
d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb silicona (P - 4)

479,55 1,000 479,55

9 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 25)

0,90 44,000 39,60

10 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució
d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor (P - 24)

4,49 10,000 44,90

11 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

2,43 3,000 7,29

12 P214T-4RQI 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 - 20)

11,42 4,520 51,62

13 P21G1-4RTZ m Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment
inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 21)

3,04 1,000 3,04

14 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

6,95 1,000 6,95

15 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

9,30 9,768 90,84

16 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora (P - 27)

50,47 21,837 1.102,11

17 P221D-DZ34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 28)

59,55 1,368 81,46

18 P214O-4RE0 ut Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)

171,14 1,000 171,14

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.044,84



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost CENTRE DIA

CAPÍTOL 02 TANCAMENT I DIVISÒRIES

1 16129129 M2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment
intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat w1,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit eps, de tensió a la
compressió 30 kpa, de 40 mm de gruix i full interior format per paredó
amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de totxana de
290x140x100 mm, en tram central. c1+j1+n1+b1 segons cte/db-hs (P -
1)

109,34 16,789 1.835,71

2 P8L1-BZ9I m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 170
cm, col·locada amb morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S
i formigó HA-25/F/10/IIa (P - 43)

29,36 7,000 205,52

3 P8L1-BZ9E m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 110
cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 armadura d'acer corrugat
B500S i formigó HA-25/F/10/IIa (P - 42)

21,75 2,200 47,85

4 P6Z2-4298 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de
poliestirè expandit de densitat alta per a revestir, de 30x30 cm i <= 2 m
de llargària, per a un accionament a través de cinta, col·locada amb
morter (P - 31)

58,79 8,200 482,08

5 P8KD-653G m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm
d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P -
41)

25,19 8,200 206,56

6 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm
d'amplària, amb pedra natural polida, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborata l'obra (P - 40)

68,00 8,200 557,60

7 P653-8IK3 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament (P - 29)

43,97 73,528 3.233,03

8 PAM2-36TN m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
una fulla batent i una tarja lateral, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 54)

317,02 9,100 2.884,88

TOTAL CAPÍTOL 01.02 9.453,23
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CAPÍTOL 03 FUSTERIA EXTERIOR

1 PAN5-7YGN u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 75x150 cm (P - 55)

21,83 2,000 43,66

2 PAN5-7YIF u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 150x180 cm (P - 56)

29,26 5,000 146,30

3 PAF8-7FW7 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies (P - 52)

869,46 5,000 4.347,30

4 PAF8-7CFZ u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 60x140 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (P - 51)

357,08 3,000 1.071,24

5 PC1D-9O6Q m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 65)

91,29 11,760 1.073,57

6 PCZ2-5NLZ m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat
amb pistola manual amb imprimació prèvia específica (P - 66)

6,14 35,600 218,58

7 PAVB-4VKB m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14,5
mm de gruix de 50 a 55 mm d'alçària i de 3,5 a 4 kg per m2 (P - 63)

30,17 14,280 430,83

8 PAFF-5TUF m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de
preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de
seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B)
1 segons UNE-EN 12600 (P - 53)

349,11 2,250 785,50

TOTAL CAPÍTOL 01.03 8.116,98
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CAPÍTOL 04 FUSTERIA INTERIOR

1 PAN6-BFX3 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 80x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb
plaques de guix laminat, muntada (P - 58)

201,91 2,000 403,82

2 PAN6-BFW4 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 110x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb
plaques de guix laminat, muntada (P - 57)

295,69 1,000 295,69

3 PAQA-BG8J u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x
200 cm, de cares llises, acabat superficial ambfusta de faig
envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (P - 60)

204,97 2,000 409,94

4 PAQA-BG6A u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x
200 cm, de cares llises, acabat superficial ambfusta de faig
envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (P - 59)

236,68 1,000 236,68

5 PAZ2-BTIX u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer
galvanitzat de 3 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 40 kg, 2
carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat
inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la
porta (P - 64)

73,02 3,000 219,06

6 PAQB-BBOQ u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig
envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu alt (P - 62)

220,48 3,000 661,44

7 PAQB-BBOE u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig
envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu alt (P - 61)

220,48 1,000 220,48

8 P663-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40
mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat (P - 30)

249,53 5,040 1.257,63

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.704,74
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CAPÍTOL 05 REVESTIMENTS

1 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8 (P - 45)

6,58 9,768 64,27

2 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 44)

7,41 9,768 72,38

3 P7B2-5RJB m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida (P - 32)

1,32 75,900 100,19

4 P9D5-362K m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 46)

42,97 69,000 2.964,93

5 P9U8-4Z99 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 49)

6,89 33,060 227,78

6 P815-3FN4 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 34)

11,86 20,000 237,20

7 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 33)

17,69 19,359 342,46

8 P822-3NY2 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 35)

28,15 145,638 4.099,71

9 P84J-9JQT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de
T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 36)

37,48 55,770 2.090,26

10 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 37)

34,35 5,784 198,68

11 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 38)

4,75 112,346 533,64

12 P8B1-6072 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug (P - 39) 7,57 42,328 320,42

13 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu
alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 94)

140,64 5,454 767,05

14 PQ51-5C5C u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el
cantell interior polit, de forma circular o oval, per a encastar aparells
sanitaris (P - 93)

158,00 5,000 790,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 12.808,97



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

PRESSUPOST Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost CENTRE DIA

CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 PG09-5NMT u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta (P - 77)

3.010,49 1,000 3.010,49

2 PH57-B387 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 79)

134,33 11,000 1.477,63

3 PH21-AZT4 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat (P - 78)

74,46 20,000 1.489,20

4 PP26-62E1 u Instal·lació porter electrònic, per a local, amb placa de carrer, equip
d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, vista (P - 91)

673,53 1,000 673,53

5 PP52-6NUU u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12
doble, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada, amb
marc per a mecanisme universal d'1 element de preu mitjà, amb tub
flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació
rectangular i cable per a intercomunicador (P - 92)

146,43 0,000 0,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 6.650,85
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CAPÍTOL 07 LAMPISTERIA, EVACUACIÓ I SANITARIS

1 PJ06-5CHU u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície,
sense ajudes de ram de paleta (P - 80)

1.165,51 1,000 1.165,51

2 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície,
sense ajudes de ram de paleta (P - 2)

864,31 1,000 864,31

3 PD78-78Q7 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular,
segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix (P - 72)

119,37 25,000 2.984,25

4 PD34-B299 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550
mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 68)

141,78 2,000 283,56

5 PD76-B2Q4 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 71)

30,62 17,170 525,75

6 PD76-B2Q1 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 70)

36,68 6,730 246,86

7 PD76-B2PZ m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 69)

32,94 6,680 220,04

8 PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm
i sortida de 50 mm (P - 67)

18,23 5,000 91,15

9 PJ119-3CIO u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu
superior, encastat al paviment (P - 82)

339,64 3,000 1.018,92

10 EJ14BB12 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 7)

311,64 3,000 934,92

11 PJ117-3BYE u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell
o moble (P - 81)

115,55 2,000 231,10

12 PJA8-3HXX u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, model Elacell
500L ´´JUNKERS´´, de terra, resistència blindada, capacitat 500 l,
potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm de diàmetre, pes 160
kg, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà
lliure de CFC i ànode de sacrifici de magnesi, amb maneguets i vàlvula
de seguretat. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a
l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i
provat.  (P - 90)

1.791,76 1,000 1.791,76

13 PJ21E-3UGH u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i
sortida de d 1/2´´ (P - 85)

193,60 3,000 580,80

14 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 84)

100,17 3,000 300,51

15 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 88)

391,97 1,000 391,97

16 PJ41-HA1Y u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 89)

102,75 1,000 102,75

EUR
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17 PJ41-HA1W 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 - 87)

302,45 1,000 302,45

18 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 86)

32,87 3,000 98,61

TOTAL CAPÍTOL 01.07 12.135,22
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CAPÍTOL 08 CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

1 PEMA-FGZT 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 - 76)

99,81 4,000 399,24

2 PE74-8F0S u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini
extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de potència i termòstat
incorporat, muntat superficialment (P - 75)

398,30 4,000 1.593,20

3 PE74-8F02 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini
extrusionat de 60 cm d'alçària, 1000 W de potència i termòstat
incorporat, muntat superficialment (P - 73)

306,19 2,000 612,38

4 PE74-8F06 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini
extrusionat de 60 cm d'alçària, 600 W de potència i termòstat
incorporat, muntat superficialment (P - 74)

224,65 1,000 224,65

TOTAL CAPÍTOL 01.08 2.829,47
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CAPÍTOL 09 CUINA: MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS

1 PQ74-8989 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm
d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb melamina, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 95)

182,08 2,000 364,16

2 PQ76-7ORK u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600
mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 104)

129,07 1,000 129,07

3 PQ76-7OIM u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb 2 cassolers d'aglomerat amb melamina, preu mitjà,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret (P - 101)

131,73 1,000 131,73

4 PQ76-7OF3 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu
mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 100)

135,75 1,000 135,75

5 PQ76-7OPH u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret (P - 102)

121,67 1,000 121,67

6 PQ76-7OEU u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret (P - 99)

102,28 1,000 102,28

7 PQ75-7O71 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 800x330 mm i 900 mm
d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors,
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 98)

109,27 1,000 109,27

8 PQ75-7O4A u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm
d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors,
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 97)

91,26 1,000 91,26

9 PQ75-7NTQ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400
mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors,
ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 96)

77,60 1,000 77,60

10 EJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm
de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior,
encastada a un taulell de cuina (P - 8)

124,03 1,000 124,03

11 EJ28532G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó esmaltat de color preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets (P - 9)

115,30 2,000 230,60

12 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb
dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats,
filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica (P - 105)

359,07 1,000 359,07

13 EQ81I003 U Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell aenor,
col.locat i conectat a la xarxa elèctrica (P - 10)

207,14 1,000 207,14

14 EQ81I013 U Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada
automàtica, amb segell aenor connectada a la xarxa elèctrica i
col.locada en el taulell de cuina (P - 11)

323,59 1,000 323,59

15 PQ76-7ORF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret (P - 103)

125,63 1,000 125,63

16 PJ181-3DX4 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a
90 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu
superior, encastada a un taulell de cuina (P - 83)

114,05 1,000 114,05
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Obra 01 Pressupost CENTRE DIA

CAPÍTOL 10 EQUIPAMENTS

1 1Q71F1E1 u Subministrament i muntatge d'armariets (guixetes) format per 5 mòduls
de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb
dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13
mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals,
sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat
per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb
penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC. Inclòs muntatge i
materials i mitjants auxiliars. (P - 3)

1.226,34 1,000 1.226,34

2 E66ABE01 u Subministranent i muntatge de mampara frontal per a dutxa; acrílica
amb perfil lacat blanc, amb una part fixa i altra corredissa de
dimensions fins a 1700mm llarg i 1900 mm d'alçada; totalment
instal·lada.  (P - 5)

458,88 2,000 917,76

TOTAL CAPÍTOL 01.10 2.144,10
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Obra 01 Pressupost CENTRE DIA

CAPÍTOL 11 EXTERIORS

1 P9GG-4Y5D m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 48)

90,16 9,600 865,54

2 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 47)

4,03 14,200 57,23

3 P9Z3-DP6W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 50)

3,29 48,000 157,92

TOTAL CAPÍTOL 01.11 1.080,69
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Obra 01 Pressupost CENTRE DIA

CAPÍTOL 12 ALTRES

1 EB130000 Pa Imprevistos a justificar per l'empresa adjudicataria (P - 6) 4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.12 4.000,00
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 01  ENDERROCS

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 4,000 1,380 5,520 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,480 4,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,480

4 P214B-HBIJ m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
de runa sobre camió o contenidor

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

1 reixes a finestres existents 4,000 2,630 10,520 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,660 9,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,840

5 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

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

1 obertura nova porta lateral 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200

6 P21GP-4RXX u Arrencada d'instal·lacions diverses (tubs, cablejat, mecanismes, accessori, aixetes, etc) per a cada unitat de 100
m2 de superfície servida per les instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de
tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior,
escopidor de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat,
segellat perimetral amb silicona

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

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

1 perímetre 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

10 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 P214T-4RQI 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 nova porta lateral 1,000 2,260 2,260 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,260 2,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,520

13 P21G1-4RTZ m Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 calaix baixant act a desplaçar 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 Superfície actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 per diam 110 1,000 6,680 0,400 2,672 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,200 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,530 0,400 1,012 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,540 0,400 0,216 C#*D#*E#*F#
5 per diam 50/60 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,620 0,400 0,248 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,810 0,400 0,324 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,480 0,400 0,592 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,920 0,400 0,368 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,500 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,460 0,400 0,984 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,680 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,768

16 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

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

1 per diam 110 1,000 6,680 0,400 0,700 1,870 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,200 0,400 0,700 1,176 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,530 0,400 0,700 0,708 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,540 0,400 0,700 0,151 C#*D#*E#*F#
5 per diam 50/60 1,000 1,000 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,620 0,400 0,700 0,174 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,810 0,400 0,700 0,227 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,480 0,400 0,700 0,414 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,920 0,400 0,700 0,258 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,500 0,400 0,700 0,140 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,460 0,400 0,700 0,689 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,680 0,400 0,700 0,190 C#*D#*E#*F#
15 Clavegueró edf registre 1,000 25,000 0,500 1,200 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,837

17 P221D-DZ34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

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

1 previsió 20%
2 per diam 110 0,200 6,680 0,400 0,700 0,374 C#*D#*E#*F#
3 0,200 4,200 0,400 0,700 0,235 C#*D#*E#*F#
4 0,200 2,530 0,400 0,700 0,142 C#*D#*E#*F#
5 0,200 0,540 0,400 0,700 0,030 C#*D#*E#*F#
6 per diam 50/60 0,200 1,000 0,400 0,700 0,056 C#*D#*E#*F#
7 0,200 0,620 0,400 0,700 0,035 C#*D#*E#*F#
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8 0,200 0,810 0,400 0,700 0,045 C#*D#*E#*F#
9 0,200 1,000 0,400 0,700 0,056 C#*D#*E#*F#

10 0,200 1,480 0,400 0,700 0,083 C#*D#*E#*F#
11 0,200 1,000 0,400 0,700 0,056 C#*D#*E#*F#
12 0,200 0,920 0,400 0,700 0,052 C#*D#*E#*F#
13 0,200 0,500 0,400 0,700 0,028 C#*D#*E#*F#
14 0,200 2,460 0,400 0,700 0,138 C#*D#*E#*F#
15 0,200 0,680 0,400 0,700 0,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,368

18 P214O-4RE0 ut Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 02  TANCAMENT I DIVISÒRIES

1 16129129 M2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de
14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat w1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit eps, de
tensió a la compressió 30 kpa, de 40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de
10 cm de gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. c1+j1+n1+b1 segons cte/db-hs

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

1 alçat lateral 1,000 1,810 1,810 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,372 2,372 C#*D#*E#*F#
3 alçat principal 3,000 0,420 1,260 C#*D#*E#*F#
4 alçat posterior 1,000 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,945 1,945 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,492 2,492 C#*D#*E#*F#
8 pas a bloc 2 1,000 1,100 2,900 3,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,789

2 P8L1-BZ9I m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm, col·locada amb morter ciment 1:8
armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

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

1 finestres cuina 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 P8L1-BZ9E m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10
armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

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

1 bugaderia 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
2 serveis higiènics 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
3 porta entrada 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

4 P6Z2-4298 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a
revestir, de 30x30 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de cinta, col·locada amb morter

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

1 finestres cuina 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
4 bugaderia 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
5 serveis higiènics 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

5 P8KD-653G m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

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

EUR
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1 finestres cuina 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
4 bugaderia 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
5 serveis higiènics 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

6 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb pedra natural polida, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata l'obra

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

1 finestres cuina 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
4 bugaderia 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
5 serveis higiènics 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

7 P653-8IK3 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

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

1 bugaderia i serveis 4,000 2,900 2,600 30,160 C#*D#*E#*F#
2 pas 1,000 7,780 2,600 20,228 C#*D#*E#*F#
3 cuina 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
4 magatzem 1,000 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
5 subquadre elec i armariets 1,000 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,528

8 PAM2-36TN m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja lateral, col·locat
amb fixacions mecàniques

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

1 despatx 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
2 el foixe separació sala espera 1,000 1,500 2,600 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 03  FUSTERIA EXTERIOR

1 PAN5-7YGN u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm

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

1 bugaderia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 serveis higiènics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PAN5-7YIF u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 150x180 cm

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

1 finestres cuina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PAF8-7FW7 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

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

1 finestres cuina 1.4*1.5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 sala espera   1.4*1.5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 recepció   1.4*1.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PAF8-7CFZ u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x140 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies

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

1 recepció   0.6*1.05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 bugaderia  0.6*1.05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 serveis higiènics  0.6*1.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PC1D-9O6Q m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna
incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

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

1 finestres cuina 2,000 1,400 1,500 4,200 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 1,400 1,500 4,200 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 1,400 1,500 2,100 C#*D#*E#*F#
4 bugaderia 1,000 0,600 1,050 0,630 C#*D#*E#*F#
5 serveis higiènics 1,000 0,600 1,050 0,630 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,760

6 PCZ2-5NLZ m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia
específica

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

1 finestres cuina 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
4 bugaderia 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
5 serveis higiènics 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,600

7 PAVB-4VKB m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14,5 mm de gruix de 50 a 55 mm d'alçària i de
3,5 a 4 kg per m2

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

1 finestres cuina 2,000 1,400 1,800 5,040 C#*D#*E#*F#
2 sala espera 2,000 1,400 1,800 5,040 C#*D#*E#*F#
3 recepció 1,000 1,400 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
4 bugaderia 1,000 0,600 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#
5 serveis higiènics 1,000 0,600 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,280

8 PAFF-5TUF m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una
fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat, de 6+6
mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

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

1 porta entrada 1,000 0,900 2,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 04  FUSTERIA INTERIOR

1 PAN6-BFX3 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 200 cm de llum
de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PAN6-BFW4 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 200 cm de llum
de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAQA-BG8J u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 200 cm, de cares llises, acabat superficial
ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PAQA-BG6A u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x 200 cm, de cares llises, acabat superficial
ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAZ2-BTIX u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per a una porta de pes
màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de
fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

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

1 serveis higiènics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PAQB-BBOQ u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig envernissat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta
de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt

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

1 bugaderia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 serveis higiènics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PAQB-BBOE u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig envernissat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta
de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt

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

1 cambra higiènica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P663-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de
pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

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

1 bugaderia 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
2 serveis higiènics 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
3 magatzem 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 05  REVESTIMENTS

1 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

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

1 per diam 110 1,000 6,680 0,400 2,672 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,200 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,530 0,400 1,012 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,540 0,400 0,216 C#*D#*E#*F#
5 per diam 50/60 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,620 0,400 0,248 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,810 0,400 0,324 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,480 0,400 0,592 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,920 0,400 0,368 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,500 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,460 0,400 0,984 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,680 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,768

2 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

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

1 rases instal·lacions
2 per diam 110 1,000 6,680 0,400 2,672 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,530 0,400 1,012 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,540 0,400 0,216 C#*D#*E#*F#
6 per diam 50/60 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,620 0,400 0,248 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,810 0,400 0,324 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,480 0,400 0,592 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,920 0,400 0,368 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,500 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,460 0,400 0,984 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,680 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,768

3 P7B2-5RJB m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

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

1 sup intervenció 1,000 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 6,900 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 75,900

4 P9D5-362K m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sup intervenció 1,000 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

5 P9U8-4Z99 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 recepció-sala espera-pas 1,000 33,060 33,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,060

6 P815-3FN4 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

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

1 prev obertures tapiades i repassos 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
deixat de regle

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

1 cuina 1,000 7,170 2,700 19,359 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,359

8 P822-3NY2 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Bugaderia 1,000 9,000 2,700 24,300 C#*D#*E#*F#
2 bany+ducha esq 1,000 6,920 2,700 18,684 C#*D#*E#*F#
3 aseo esq 1,000 5,130 2,700 13,851 C#*D#*E#*F#
4 lavabos 1,000 9,980 2,700 26,946 C#*D#*E#*F#
5 bany-dutxa dreta 1,000 9,330 2,700 25,191 C#*D#*E#*F#
6 Magatzem 1,000 6,410 2,700 17,307 C#*D#*E#*F#
7 cuina 1,000 7,170 2,700 19,359 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,638

9 P84J-9JQT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 Recepció-sala espera-pas 1,000 16,070 16,070 C#*D#*E#*F#
2 Bugaderia 1,000 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
3 bany+ducha esq 1,000 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
4 aseo esq 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 lavabos 1,000 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
6 bany-dutxa dreta 1,000 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
7 Magatzem 1,000 2,480 2,480 C#*D#*E#*F#
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8 cuina 1,000 16,730 16,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,770

10 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 cortiner
2 Recepció-sala espera-pas 1,000 9,530 0,400 3,812 C#*D#*E#*F#
3 cuina 1,000 4,930 0,400 1,972 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,784

11 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

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

1 recepció-sala espera 1,000 33,060 2,600 85,956 C#*D#*E#*F#
2 cuina 1,000 10,150 2,600 26,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,346

12 P8B1-6072 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

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

1 recepció-sala espera 1,000 16,280 2,600 42,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,328

13 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

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

1 bugaderia 1,000 2,800 0,650 1,820 C#*D#*E#*F#
2 cuina 1,000 3,400 0,650 2,210 C#*D#*E#*F#
3 serveis 1,000 2,190 0,650 1,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,454

14 PQ51-5C5C u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior polit, de forma circular o oval,
per a encastar aparells sanitaris

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

1 bugaderia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 cuina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 PG09-5NMT u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram
de paleta

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PH57-B387 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

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

1 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala espera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Bugaderia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Serveis higènics 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PH21-AZT4 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable
1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

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

1 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala espera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Bugaderia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Serveis higènics 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Cuina 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PP26-62E1 u Instal·lació porter electrònic, per a local, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes
elèctric, vista

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP52-6NUU u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb tapa, de
preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu mitjà, amb tub flexible corrugat
de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a intercomunicador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 07  LAMPISTERIA, EVACUACIÓ I SANITARIS

1 PJ06-5CHU u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de paleta

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de paleta

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PD78-78Q7 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 connexió bloc registre pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 PD34-B299 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PD76-B2Q4 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

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

1 per diam 50/60 1,000 6,680 6,680 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,620 0,620 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,810 0,810 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,920 0,920 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,460 2,460 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,680 0,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,170

6 PD76-B2Q1 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

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

1 per diam 110 1,000 2,530 2,530 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 16

2 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,730

7 PD76-B2PZ m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 5
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

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

1 1,000 6,680 6,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,680

8 PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb
5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

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

1 bugaderia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 serveis higiènics (central) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 serveis dutxa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PJ119-3CIO u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment

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

1 serveis dutxa esq 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 serveis dutxa dta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EJ14BB12 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PJ117-3BYE u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, recolzat sobre taulell o moble

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PJA8-3HXX u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, model Elacell 500L ´´JUNKERS´´, de terra, resistència
blindada, capacitat 500 l, potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm de diàmetre, pes 160 kg, format per bóta
d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure de CFC i ànode de sacrifici de magnesi, amb maneguets i
vàlvula de seguretat. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de
tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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13 PJ21E-3UGH u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PJ41-HA1Y u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PJ41-HA1W 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 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat
amb fixacions mecàniques

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 08  CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

1 PEMA-FGZT 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 Serveis higènics 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PE74-8F0S u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de potència i
termòstat incorporat, muntat superficialment

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

1 recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 cuina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PE74-8F02 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1000 W de potència i
termòstat incorporat, muntat superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PE74-8F06 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 600 W de potència i
termòstat incorporat, muntat superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 09  CUINA: MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS

1 PQ74-8989 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes,
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret

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

1 forn-micro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 escombrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQ76-7ORK u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ76-7OIM u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers d'aglomerat
amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ76-7OF3 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQ76-7OPH u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ76-7OEU u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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7 PQ75-7O71 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 800x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu
mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

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

1 sobre aigüera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQ75-7O4A u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu
mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

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

1 ample 40/45/50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQ75-7NTQ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina,
preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

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

1 sobre frigo (h a concretar) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EJ28532G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó esmaltat de color preu alt, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ81I003 U Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell aenor, col.locat i conectat a la xarxa elèctrica

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EQ81I013 U Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada automàtica, amb segell aenor connectada a la xarxa
elèctrica i col.locada en el taulell de cuina

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PQ76-7ORF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PJ181-3DX4 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i fins a
50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 10  EQUIPAMENTS

1 1Q71F1E1 u Subministrament i muntatge d'armariets (guixetes) format per 5 mòduls de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm
d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de
gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors
intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer
inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC. Inclòs muntatge i materials i mitjants auxiliars.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E66ABE01 u Subministranent i muntatge de mampara frontal per a dutxa; acrílica amb perfil lacat blanc, amb una part fixa i
altra corredissa de dimensions fins a 1700mm llarg i 1900 mm d'alçada; totalment instal·lada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 11  EXTERIORS

1 P9GG-4Y5D m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

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

1 1,000 48,000 0,200 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

2 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

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

1 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,200

3 P9Z3-DP6W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

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

1 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE DIA
CAPÍTOL 12  ALTRES

1 EB130000 Pa Imprevistos a justificar per l'empresa adjudicataria

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

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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P-1 16129129 M2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat w1,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit eps, de tensió a la compressió 30 kpa, de 40
mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de
totxana de 290x140x100 mm, en tram central. c1+j1+n1+b1 segons cte/db-hs

109,34 €

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta

864,31 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-3 1Q71F1E1 u Subministrament i muntatge d'armariets (guixetes) format per 5 mòduls de guixeta de 180 cm
d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics
HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals,
sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4
mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del
pany, amb potes regulables de PVC. Inclòs muntatge i materials i mitjants auxiliars.

1.226,34 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de
ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament
vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral
amb silicona

479,55 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 E66ABE01 u Subministranent i muntatge de mampara frontal per a dutxa; acrílica amb perfil lacat blanc,
amb una part fixa i altra corredissa de dimensions fins a 1700mm llarg i 1900 mm d'alçada;
totalment instal·lada.

458,88 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 EB130000 Pa Imprevistos a justificar per l'empresa adjudicataria 4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

P-7 EJ14BB12 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

311,64 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 EJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

124,03 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-9 EJ28532G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó esmaltat de
color preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

115,30 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-10 EQ81I003 U Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell aenor, col.locat i conectat a la
xarxa elèctrica

207,14 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-11 EQ81I013 U Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada automàtica, amb segell aenor
connectada a la xarxa elèctrica i col.locada en el taulell de cuina

323,59 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-12 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

226,75 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-17 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,95 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P214B-HBIJ m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

5,38 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 P214O-4RE0 ut Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

171,14 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-20 P214T-4RQI 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

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 P21G1-4RTZ m Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-22 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 P21GP-4RXX u Arrencada d'instal·lacions diverses (tubs, cablejat, mecanismes, accessori, aixetes, etc) per a
cada unitat de 100 m2 de superfície servida per les instal·lacions, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

407,71 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-26 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum 6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-27 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

50,47 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 P221D-DZ34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

59,55 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 P653-8IK3 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament

43,97 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 P663-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat

249,53 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 P6Z2-4298 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de poliestirè expandit de
densitat alta per a revestir, de 30x30 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través
de cinta, col·locada amb morter

58,79 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 P7B2-5RJB m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle

17,69 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-34 P815-3FN4 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

11,86 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 P822-3NY2 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

28,15 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-36 P84J-9JQT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

37,48 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

34,35 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-38 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 P8B1-6072 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb pedra natural
polida, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata l'obra

68,00 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-41 P8KD-653G m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb rajola
ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

25,19 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-42 P8L1-BZ9E m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

21,75 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 P8L1-BZ9I m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

29,36 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 P9D5-362K m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

42,97 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-47 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 4 cm

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-48 P9GG-4Y5D m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

90,16 €

(NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-49 P9U8-4Z99 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 P9Z3-DP6W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-51 PAF8-7CFZ u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x140 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

357,08 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-52 PAF8-7FW7 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

869,46 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 PAFF-5TUF m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat i vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe
1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

349,11 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-54 PAM2-36TN m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una
tarja lateral, col·locat amb fixacions mecàniques

317,02 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-55 PAN5-7YGN u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 PAN5-7YIF u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 150x180 cm

29,26 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-57 PAN6-BFW4 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
110x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

295,69 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-58 PAN6-BFX3 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x
200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

201,91 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 PAQA-BG6A u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x 200 cm, de cares llises,
acabat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de
base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

236,68 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 PAQA-BG8J u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 200 cm, de cares llises,
acabat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de
base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

204,97 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-61 PAQB-BBOE u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt

220,48 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-62 PAQB-BBOQ u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt

220,48 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-63 PAVB-4VKB m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14,5 mm de gruix de 50 a
55 mm d'alçària i de 3,5 a 4 kg per m2

30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-64 PAZ2-BTIX u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors,
peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

73,02 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-65 PC1D-9O6Q m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

91,29 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-66 PCZ2-5NLZ m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb
imprimació prèvia específica

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-67 PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

18,23 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-68 PD34-B299 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat

141,78 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-69 PD76-B2PZ m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 PD76-B2Q1 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2,
inclosos accessoris, per anar soterrat

36,68 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 PD76-B2Q4 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

30,62 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 PD78-78Q7 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

119,37 €

(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-73 PE74-8F02 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
1000 W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

306,19 €

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-74 PE74-8F06 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
600 W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

224,65 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-75 PE74-8F0S u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
1500 W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

398,30 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-76 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

99,81 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-77 PG09-5NMT u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits,
sense ajudes de ram de paleta

3.010,49 €

(TRES MIL DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 PH21-AZT4 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat

74,46 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 PH57-B387 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

134,33 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 PJ06-5CHU u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta

1.165,51 €

(MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-81 PJ117-3BYE u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o moble

115,55 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-82 PJ119-3CIO u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al
paviment

339,64 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-83 PJ181-3DX4 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

114,05 €

(CENT CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-84 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

100,17 €

(CENT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-85 PJ21E-3UGH u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

193,60 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-86 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

32,87 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-87 PJ41-HA1W 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

302,45 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-88 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

391,97 €

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-89 PJ41-HA1Y u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

102,75 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-90 PJA8-3HXX u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, model Elacell 500L ´´JUNKERS´´, de
terra, resistència blindada, capacitat 500 l, potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm de
diàmetre, pes 160 kg, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure
de CFC i ànode de sacrifici de magnesi, amb maneguets i vàlvula de seguretat. Inclús suport i
ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i
tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i
provat.

1.791,76 €

(MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-91 PP26-62E1 u Instal·lació porter electrònic, per a local, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells
d'usuari i obreportes elèctric, vista

673,53 €

(SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-92 PP52-6NUU u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i cable per a intercomunicador

146,43 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 PQ51-5C5C u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior polit, de
forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

158,00 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-94 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

140,64 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-95 PQ74-8989 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
portes, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

182,08 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-96 PQ75-7NTQ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària,
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

77,60 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-97 PQ75-7O4A u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat
amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

91,26 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-98 PQ75-7O71 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 800x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat
amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

109,27 €

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-99 PQ76-7OEU u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

102,28 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-100 PQ76-7OF3 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

135,75 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-101 PQ76-7OIM u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

131,73 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-102 PQ76-7OPH u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

121,67 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-103 PQ76-7ORF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

125,63 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-104 PQ76-7ORK u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

129,07 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-105 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades
de 40 w, xemeneia telescòpica

359,07 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-1 16129129 M2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat w1,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit eps, de tensió a la compressió 30 kpa, de 40
mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de
totxana de 290x140x100 mm, en tram central. c1+j1+n1+b1 segons cte/db-hs

109,34 €

Altres conceptes 109,34000 €

P-2 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta

864,31 €

Altres conceptes 864,31000 €

P-3 1Q71F1E1 u Subministrament i muntatge d'armariets (guixetes) format per 5 mòduls de guixeta de 180 cm
d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics
HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals,
sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4
mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del
pany, amb potes regulables de PVC. Inclòs muntatge i materials i mitjants auxiliars.

1.226,34 €

BQ90-H5HZ u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer
inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de
la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC

1.038,90000 €

Altres conceptes 187,44000 €

P-4 4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de
ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament
vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral
amb silicona

479,55 €

Altres conceptes 479,55000 €

P-5 E66ABE01 u Subministranent i muntatge de mampara frontal per a dutxa; acrílica amb perfil lacat blanc,
amb una part fixa i altra corredissa de dimensions fins a 1700mm llarg i 1900 mm d'alçada;
totalment instal·lada.

458,88 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o
L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

18,99000 €

B66ABE01 u Subministrament de mampara frontal per a dutxa, perfil lacat blanc i acrílic, tipus Sofia;
formada per una fulla corredissa i part fixa de dimensions aproximada 1700 mm (amplada) i
1900 mm d'alçada.

350,00000 €

Altres conceptes 89,89000 €

P-6 EB130000 Pa Imprevistos a justificar per l'empresa adjudicataria 4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-7 EJ14BB12 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

311,64 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

BJ14BB12 u Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

252,26000 €

Altres conceptes 57,95900 €

P-8 EJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

124,03 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,53130 €

BJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

109,33000 €

Altres conceptes 14,16870 €

P-9 EJ28532G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó esmaltat de
color preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

115,30 €

BJ28532G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó esmaltat de color, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

96,57000 €

Altres conceptes 18,73000 €

P-10 EQ81I003 U Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell aenor, col.locat i conectat a la
xarxa elèctrica

207,14 €

BQ81I003 U Forn electric de 2500 w, de 54 litres de capacitat amb segell aenor 177,47000 €

Altres conceptes 29,67000 €

P-11 EQ81I013 U Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada automàtica, amb segell aenor
connectada a la xarxa elèctrica i col.locada en el taulell de cuina

323,59 €

BQ81I018 U Encimera elèctrica vitroceràmica de 4 focs i apagada automàtica, amb segell aenor 310,80000 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-12 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

226,75 €

Altres conceptes 226,75000 €

P-13 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

17,39 €

Altres conceptes 17,39000 €

P-14 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8,69 €

Altres conceptes 8,69000 €

P-15 P2142-4RM m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,48 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-16 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,30 €

Altres conceptes 9,30000 €

P-17 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,95 €

Altres conceptes 6,95000 €

P-18 P214B-HBIJ m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

5,38 €

Altres conceptes 5,38000 €

P-19 P214O-4RE ut Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

171,14 €

Altres conceptes 171,14000 €

P-20 P214T-4RQI 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

11,42 €

Altres conceptes 11,42000 €



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-21 P21G1-4RT m Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-22 P21G1-4RU m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,43 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-23 P21GP-4RX u Arrencada d'instal·lacions diverses (tubs, cablejat, mecanismes, accessori, aixetes, etc) per a
cada unitat de 100 m2 de superfície servida per les instal·lacions, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

407,71 €

Altres conceptes 407,71000 €

P-24 P21GT-4RV m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-25 P21GT-4RV m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,90 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-26 P21Z2-4RX m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum 6,20 €

Altres conceptes 6,20000 €

P-27 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

50,47 €

Altres conceptes 50,47000 €

P-28 P221D-DZ34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

59,55 €

Altres conceptes 59,55000 €

P-29 P653-8IK3 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament

43,97 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,77555 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 13,37700 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

15,34700 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,36450 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,51700 €

Altres conceptes 5,74695 €

P-30 P663-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat

249,53 €

B663-2IKA m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini

233,80000 €

Altres conceptes 15,73000 €
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P-31 P6Z2-4298 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de poliestirè expandit de
densitat alta per a revestir, de 30x30 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través
de cinta, col·locada amb morter

58,79 €

B6Z1-0KKJ m Caixa per a persiana enrotllable, d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a
revestir, de 30x30 cm, <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de cinta

45,58000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,50186 €

Altres conceptes 12,70814 €

P-32 P7B2-5RJB m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,32 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,33000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-33 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle

17,69 €

Altres conceptes 17,69000 €

P-34 P815-3FN4 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

11,86 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €

Altres conceptes 11,76424 €

P-35 P822-3NY2 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

28,15 €

B0FG2-0GMZ m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

10,74700 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,45900 €

B094-06TP kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 6,86392 €

Altres conceptes 10,08008 €

P-36 P84J-9JQT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

37,48 €

B84I-0P87 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600
mm i cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat
semiocult, i reacció al foc A2-s1, d0

24,67880 €

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

3,81100 €

Altres conceptes 8,99020 €

P-37 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

34,35 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,25600 €



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 3,53600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,26460 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,50870 €

Altres conceptes 15,07270 €

P-38 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,75 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,73134 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,26898 €

Altres conceptes 2,74968 €

P-39 P8B1-6072 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 7,57 €

B8B2-15TL kg Protector hidròfug 2,62905 €

Altres conceptes 4,94095 €

P-40 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb pedra natural
polida, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata l'obra

68,00 €

Altres conceptes 68,00000 €

P-41 P8KD-653G m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb rajola
ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

25,19 €

Altres conceptes 25,19000 €

P-42 P8L1-BZ9E m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

21,75 €

B06E-115B m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,45133 €

B8L0-2XOI u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm 14,04000 €

Altres conceptes 6,25867 €

P-43 P8L1-BZ9I m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

29,36 €

B8L0-2XOK u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm 21,72000 €

B06E-115B m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,45133 €

Altres conceptes 6,18867 €

P-44 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 7,41 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01061 €

Altres conceptes 7,39939 €

P-45 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 6,58 €

Altres conceptes 6,58000 €

P-46 P9D5-362K m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

42,97 €

B0FG2-0GNX m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

22,42980 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,28250 €
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B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 4,41221 €

Altres conceptes 14,84549 €

P-47 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 4 cm

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-48 P9GG-4Y5D m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

90,16 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 81,14400 €

Altres conceptes 9,01600 €

P-49 P9U8-4Z99 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

6,89 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,09009 €

B9U7-0JAO m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària 3,82500 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,33075 €

Altres conceptes 2,64416 €

P-50 P9Z3-DP6W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,29 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,29200 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02245 €

Altres conceptes 0,97555 €

P-51 PAF8-7CFZ u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x140 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

357,08 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,72100 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,46840 €

BAF4-1RA4 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

334,78200 €

Altres conceptes 17,10860 €

P-52 PAF8-7FW7 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

869,46 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,06520 €

BAF4-1RBC m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies

845,97750 €
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B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,30560 €

Altres conceptes 17,11170 €

P-53 PAFF-5TUF m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat i vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe
1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

349,11 €

Altres conceptes 349,11000 €

P-54 PAM2-36TN m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una
tarja lateral, col·locat amb fixacions mecàniques

317,02 €

BAM2-0TZG m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una
tarja lateral, amb fixacions mecàniques

265,41000 €

Altres conceptes 51,61000 €

P-55 PAN5-7YGN u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm

21,83 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 15,93000 €

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra 5,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 PAN5-7YIF u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 150x180 cm

29,26 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 23,36400 €

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra 5,90000 €

Altres conceptes -0,00400 €

P-57 PAN6-BFW4 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
110x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

295,69 €

BAN7-2PXA u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
110x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

282,08000 €

Altres conceptes 13,61000 €

P-58 PAN6-BFX3 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x
200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

201,91 €

BAN7-2PY9 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x
200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

188,30000 €

Altres conceptes 13,61000 €

P-59 PAQA-BG6A u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 110x 200 cm, de cares llises,
acabat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de
base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

236,68 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

BAQ7-2Q1W u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 110x 200 cm, de cares llises
amb acabat de faig envernissat

106,56000 €

BAZ2-2QDF u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 110x 200cm, de faig
envernissat, per a 1 fulla

79,67000 €

Altres conceptes 35,54000 €

P-60 PAQA-BG8J u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 200 cm, de cares llises,
acabat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de
base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

204,97 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €
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BAQ7-2Q1T u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 200 cm, de cares llises
amb acabat de faig envernissat

81,96000 €

BAZ2-2QCQ u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 200cm, de faig
envernissat, per a 1 fulla

79,67000 €

Altres conceptes 28,43000 €

P-61 PAQB-BBO u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt

220,48 €

BAZ4-2PZO u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 26,45000 €

BAQ8-2P5C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

158,84000 €

Altres conceptes 35,19000 €

P-62 PAQB-BBO u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt

220,48 €

BAZ4-2PZO u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 26,45000 €

BAQ8-2P5I u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

158,84000 €

Altres conceptes 35,19000 €

P-63 PAVB-4VKB m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14,5 mm de gruix de 50 a
55 mm d'alçària i de 3,5 a 4 kg per m2

30,17 €

BAVE-0Z7X m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14,5 mm de gruix, 50 a 55
mm d'alçària i de 3,5 a 4 kg de pes per m2

24,61000 €

Altres conceptes 5,56000 €

P-64 PAZ2-BTIX u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors,
peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

73,02 €

BAZ3-2V7B u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors,
peça de guiat inferior i elements de fixació

46,05000 €

Altres conceptes 26,97000 €

P-65 PC1D-9O6Q m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

91,29 €

BC14-1MNF m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

76,28000 €

Altres conceptes 15,01000 €

P-66 PCZ2-5NLZ m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb
imprimació prèvia específica

6,14 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,18071 €
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B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,20727 €

Altres conceptes 5,75202 €

P-67 PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

18,23 €

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm
amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

9,04000 €

Altres conceptes 9,19000 €

P-68 PD34-B299 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat

141,78 €

BD33-2MK6 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada

131,52000 €

Altres conceptes 10,26000 €

P-69 PD76-B2PZ m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

32,94 €

BFWF-09VP u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

15,30750 €

BD77-1JPI m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 75 mm de diàmetre nominal, de 5 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,70000 €

Altres conceptes 13,93250 €

P-70 PD76-B2Q1 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2,
inclosos accessoris, per anar soterrat

36,68 €

BFWF-09UE u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

17,25000 €

BD77-1JPK m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 110 mm de diàmetre nominal, de 5
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,70000 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-71 PD76-B2Q4 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

30,62 €

BFWF-09V9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 8 bar de pressió nominal, per a soldar

15,23500 €

BD77-1JPE m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,70000 €

Altres conceptes 11,68500 €

P-72 PD78-78Q7 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

119,37 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 53,27850 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,07008 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,95414 €

BD7D-1OJP m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN
4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

26,37500 €

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,42000 €
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Altres conceptes 24,27228 €

P-73 PE74-8F02 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
1000 W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

306,19 €

BE74-2084 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
1000 W de potència i amb termòstat

282,02000 €

Altres conceptes 24,17000 €

P-74 PE74-8F06 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
600 W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

224,65 €

BE74-2088 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
600 W de potència i amb termòstat

200,48000 €

Altres conceptes 24,17000 €

P-75 PE74-8F0S u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
1500 W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

398,30 €

BE74-2085 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària,
1500 W de potència i amb termòstat

349,97000 €

Altres conceptes 48,33000 €

P-76 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

99,81 €

BEM9-0OPF 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

70,52000 €

Altres conceptes 29,29000 €

P-77 PG09-5NMT u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits,
sense ajudes de ram de paleta

3.010,49 €

Altres conceptes 3.010,49000 €

P-78 PH21-AZT4 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat

74,46 €

BH20-2LVB u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

60,99000 €

Altres conceptes 13,47000 €

P-79 PH57-B387 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

134,33 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,41000 €

BH65-2IID u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

116,45000 €

Altres conceptes 13,47000 €

P-80 PJ06-5CHU u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta

1.165,51 €

Altres conceptes 1.165,51000 €

P-81 PJ117-3BYE u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o moble

115,55 €
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BJ115-0QER u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà

103,71000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

Altres conceptes 11,40975 €

P-82 PJ119-3CIO u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al
paviment

339,64 €

BJ118-0QO2 u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior 324,02000 €

Altres conceptes 15,62000 €

P-83 PJ181-3DX4 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

114,05 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,60235 €

BJ183-0PGL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària,
acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

100,63000 €

Altres conceptes 12,81765 €

P-84 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

100,17 €

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

83,23000 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-85 PJ21E-3UG u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

193,60 €

BJ21D-0RH2 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

182,31000 €

Altres conceptes 11,29000 €

P-86 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

32,87 €

BJ4Z-H68W u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

27,38000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-87 PJ41-HA1W 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

302,45 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

280,51000 €

Altres conceptes 21,94000 €

P-88 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

391,97 €

BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable

370,03000 €

Altres conceptes 21,94000 €

P-89 PJ41-HA1Y u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

102,75 €

BJ4Z-H68R u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

97,26000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-90 PJA8-3HXX u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat, model Elacell 500L ´´JUNKERS´´, de
terra, resistència blindada, capacitat 500 l, potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm de
diàmetre, pes 160 kg, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure
de CFC i ànode de sacrifici de magnesi, amb maneguets i vàlvula de seguretat. Inclús suport i

1.791,76 €
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ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i
tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i
provat.

BJAD-0QXX u Escalfador acumulador elèctric model Elacell 500L ´´JUNKERS´´, de terra, resistència
blindada, capacitat 500 l, potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm de diàmetre, pes 160
kg, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure de CFC i ànode de
sacrifici de magnesi, amb maneguets i vàlvula de seguretat. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles,
tant a l'entrada d'aigua com a la sortida.

1.750,00000 €

Altres conceptes 41,76000 €

P-91 PP26-62E1 u Instal·lació porter electrònic, per a local, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells
d'usuari i obreportes elèctric, vista

673,53 €

Altres conceptes 673,53000 €

P-92 PP52-6NUU u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i cable per a intercomunicador

146,43 €

Altres conceptes 146,43000 €

P-93 PQ51-5C5C u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior polit, de
forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

158,00 €

Altres conceptes 158,00000 €

P-94 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

140,64 €

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm
de llargària

57,59000 €

BJ188-0PMX u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 51,73000 €

Altres conceptes 31,32000 €

P-95 PQ74-8989 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
portes, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

182,08 €

BQ72-1YF2 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
portes, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

154,51000 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 6,76800 €

Altres conceptes 20,80200 €

P-96 PQ75-7NTQ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària,
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

77,60 €

BQ70-1WGC m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària, per a encolar 4,88988 €

BQ73-1VZV u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, amb
portes d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

57,95000 €

Altres conceptes 14,76012 €

P-97 PQ75-7O4A u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat
amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

91,26 €

BQ70-1WGC m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària, per a encolar 4,07490 €

BQ73-1WAG u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

72,42000 €

Altres conceptes 14,76510 €

P-98 PQ75-7O71 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 800x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat
amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

109,27 €
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BQ70-1WGC m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària, per a encolar 6,51984 €

BQ73-1WAM u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 800x330 mm i 900 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

81,95000 €

Altres conceptes 20,80016 €

P-99 PQ76-7OEU u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

102,28 €

BQ74-1VKX u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

84,67000 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 5,75280 €

Altres conceptes 11,85720 €

P-100 PQ76-7OF3 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

135,75 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 6,90336 €

BQ74-1VL0 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors i ferratges

114,09000 €

Altres conceptes 14,75664 €

P-101 PQ76-7OIM u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

131,73 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 6,90336 €

BQ74-1VOK u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
cassolers d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

111,41000 €

Altres conceptes 13,41664 €

P-102 PQ76-7OPH u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

121,67 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 9,20448 €

BQ74-1VVJ u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

100,61000 €

Altres conceptes 11,85552 €

P-103 PQ76-7ORF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

125,63 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 10,35504 €

BQ74-1VVL u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

103,42000 €

Altres conceptes 11,85496 €

P-104 PQ76-7ORK u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

129,07 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 10,35504 €
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BQ74-1VXO u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària,
amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

106,86000 €

Altres conceptes 11,85496 €

P-105 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades
de 40 w, xemeneia telescòpica

359,07 €

BQ80-H6FN u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, amb dos motors, interruptor lluminós
de parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues
làmpades de 40 W, xemeneia telescòpica

337,13000 €

Altres conceptes 21,94000 €
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A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 21,94000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,94000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 22,11000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 21,94000 €

A01-FEPA h Ajudant vidrier 25,71000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,91000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,91000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,91000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,94000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 21,94000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,50000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,50000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 24,50000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,94000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 23,81000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 25,32000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,32000 €

A013A000 h Ajudant fuster 21,92000 €

A013J000 h Ajudant lampista 21,72000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,75000 €

A0140000 h Manobre 20,46000 €

A0149000 h Manobre guixaire 20,46000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,83000 €

A0D-0007 h Manobre 17,13000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 19,71000 €

A0E-000A h Manobre especialista 17,13000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 25,71000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 21,62000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 22,34000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 21,62000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 22,01000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 24,87000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 22,34000 €

A0F-000Q h Oficial 1a marbrista 21,62000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,34000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,87000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 21,62000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 24,87000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 21,98000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 24,64000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,87000 €
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1704200 H Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 87,71000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,51000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,28000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,28000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 3,28000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,65000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,28000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,08000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,74000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 77,28000 €

B06E-115B m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,59000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,86000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,14000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,63000 €

B094-06TP kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,40000 €

B0A1-07KA u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A1-07KI u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,24000 €

B0A75400 u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,24000 €

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 2,43000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63000 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,91000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,45000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,38000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,91000 €

B0F1D252 U Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,22000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1 0,17000 €

B0FG2-0GMZ m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

9,77000 €

B0FG2-0GNX m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

21,99000 €
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B0FG6-0ZX9 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,75000 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,74000 €

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir 5,48000 €

B663-2IKA m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm
de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini

233,80000 €

B66ABE01 u Subministrament de mampara frontal per a dutxa, perfil lacat blanc i acrílic, tipus Sofia; formada per
una fulla corredissa i part fixa de dimensions aproximada 1700 mm (amplada)  i 1900 mm d'alçada.

350,00000 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

18,99000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,89000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,91000 €

B6Z1-0KKJ m Caixa per a persiana enrotllable, d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a revestir, de
30x30 cm, <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de cinta

45,58000 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,30000 €

B7C23400 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons, une-en 13163 de 40 mm de gruix, de 30 kpa de tensió a
la compressió, de 0,85 m2.k/w de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

3,18000 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 28,01000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 15,18000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,07000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 27,27000 €

B8112180 T Morter de ciment ús corrent (gp), de designació csiii-w1, segons norma une-en 998-1, en sacs 37,19000 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,04000 €

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,70000 €

B84I-0P87 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i
cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat semiocult, i
reacció al foc A2-s1, d0

23,96000 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 3,19000 €

B8B2-15TL kg Protector hidròfug 10,31000 €

B8K1-16I0 m Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària polida, amb
trencaaigües a un cantell

41,40000 €

B8L0-2XOI u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 110 cm 14,04000 €

B8L0-2XOK u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 170 cm 21,72000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,78000 €

B9U7-0JAO m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària 3,75000 €

BAF214AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

166,53000 €

BAF4-1RA4 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de

398,55000 €
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superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies

BAF4-1RBC m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies

375,99000 €

BAF5-136A m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit fins a 2,5 m2, elaborada amb perfils de preu alt

221,37000 €

BAM2-0TZG m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja
lateral, amb fixacions mecàniques

265,41000 €

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra 5,90000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,54000 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,54000 €

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 5,09000 €

BAN7-2PXA u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 200
cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

282,08000 €

BAN7-2PY9 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 200
cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

188,30000 €

BAQ7-2Q1T u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 200 cm, de cares llises amb
acabat de faig envernissat

81,96000 €

BAQ7-2Q1W u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 110x 200 cm, de cares llises amb
acabat de faig envernissat

106,56000 €

BAQ8-2P5C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

158,84000 €

BAQ8-2P5I u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat faig envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

158,84000 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

BAVE-0Z7X m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14,5 mm de gruix, 50 a 55 mm
d'alçària i de 3,5 a 4 kg de pes per m2

24,61000 €

BAZ2-2QCQ u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 200cm, de faig envernissat,
per a 1 fulla

79,67000 €

BAZ2-2QDF u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 110x 200cm, de faig envernissat,
per a 1 fulla

79,67000 €

BAZ3-2V7B u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per a una
porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació

46,05000 €

BAZ4-2PZO u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 26,45000 €

BC121600 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm 12,57000 €

BC14-1MNF m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2
butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

76,28000 €

BC1A-0TM4 m2 Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

70,76000 €

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

0,94000 €
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BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

9,04000 €

BD33-2MK6 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada

131,52000 €

BD77-1JPE m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,70000 €

BD77-1JPI m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 75 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,70000 €

BD77-1JPK m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 110 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,70000 €

BD7D-1OJP m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

21,10000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,76000 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 161,45000 €

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,42000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BE74-2084 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1000 W
de potència i amb termòstat

282,02000 €

BE74-2085 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W
de potència i amb termòstat

349,97000 €

BE74-2088 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 600 W
de potència i amb termòstat

200,48000 €

BEM9-0OPF 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

70,52000 €

BF51-04NF m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,44000 €

BF51-04NI m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,57000 €

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

2,44000 €

BF538300 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,57000 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,36000 €

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,93000 €

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,39000 €

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,41000 €

BFW6-04NZ u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,94000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,51000 €

BFWF-09UE u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

37,50000 €

BFWF-09V9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 8 bar de pressió nominal, per a soldar

13,85000 €

BFWF-09VP u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

23,55000 €

BFY5A400 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,15000 €

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,19000 €
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BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYC-04OW u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,15000 €

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,19000 €

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

2,24000 €

BG12-0G7B u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

5,18000 €

BG13-0G11 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

3,06000 €

BG18-0BX3 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze
mòduls i per a encastar

18,21000 €

BG2P-1KUX m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,17000 €

BG2Q-1KSN m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,51000 €

BG2Q-1KSQ m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,42000 €

BG2Q-1KSU 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 €

BG2Q-1KSV 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 €

BG35-06E3 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

0,47000 €

BG35-06E4 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,69000 €

BG35-06E7 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

0,18000 €

BG35-06E8 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

0,30000 €

BG46-19RE u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 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

46,50000 €

BG49-189P 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

12,38000 €

BG49-18GI 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

12,59000 €

BG49-18JN 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

12,93000 €

BG49-18K1 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

13,20000 €

BG4G-1OEX u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 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

124,10000 €

BG4L-09YI 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

26,55000 €
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mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4L-09YO u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 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, per a seguretat i salut

97,35000 €

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,09000 €

BG64-07EQ u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 2,45000 €

BG69-1NMJ u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 4,31000 €

BG69-1NMN u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per
a encastar

8,34000 €

BG69-1NQ9 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 4,07000 €

BG6D-1OBM u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,42000 €

BG6D-1OBN u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà 2,21000 €

BG6D-1OBU u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 6,00000 €

BG6E-1NTQ u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per
a encastar

6,77000 €

BG6G-1NXL u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

8,18000 €

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

4,78000 €

BGA0-085S u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 15,31000 €

BGW1-0ASW u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,34000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

BGWD-0AS9 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,46000 €

BH20-2LVB u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20

60,99000 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,41000 €

BH65-2IID u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

116,45000 €

BJ115-0QER u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà

103,71000 €

BJ118-0QO2 u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior 324,02000 €

BJ14BB12 u Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

252,26000 €

BJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

109,33000 €

BJ183-0PGL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

100,63000 €

BJ188-0PMX u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 14,78000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

BJ211-0R4W u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 46,30000 €

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

83,23000 €
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BJ21D-0RH2 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

182,31000 €

BJ28532G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó esmaltat de color, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades
de maniguets

96,57000 €

BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de
1/2´´

46,30000 €

BJ3127DG u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre
40 mm, per a connectar al ramal de PVC

9,67000 €

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

6,35000 €

BJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50
mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

6,74000 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

280,51000 €

BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable

370,03000 €

BJ4Z-H68R u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

97,26000 €

BJ4Z-H68W u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

27,38000 €

BJAD-0QXX u Escalfador acumulador elèctric model Elacell 500L ´´JUNKERS´´, de terra, resistència blindada,
capacitat 500 l, potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm de diàmetre, pes 160 kg, format per
bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure de CFC i ànode de sacrifici de magnesi,
amb maneguets i vàlvula de seguretat. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula de
seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la
sortida.

1.750,00000 €

BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt

11,60000 €

BN38-0XC1 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2 ´´,i preu alt de 16 bar de PN

11,75000 €

BP20-2VB3 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN

91,97000 €

BP21-2VAL u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada
electrònica, amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional

54,55000 €

BP22-0SLE m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,36000 €

BP22-0SLF m Cable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,43000 €

BP27-2VBD u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas

41,18000 €

BP2H-2WWU u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

24,14000 €

BP2L-2WRG u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge superficial

342,03000 €

BP52-1O18 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

12,66000 €

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària

57,59000 €

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 11,28000 €

BQ70-1WGC m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària, per a encolar 7,99000 €

BQ72-1YF2 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
portes, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

154,51000 €
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BQ73-1VZV u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

57,95000 €

BQ73-1WAG u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

72,42000 €

BQ73-1WAM u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 800x330 mm i 900 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

81,95000 €

BQ74-1VKX u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

84,67000 €

BQ74-1VL0 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

114,09000 €

BQ74-1VOK u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

111,41000 €

BQ74-1VVJ u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

100,61000 €

BQ74-1VVL u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

103,42000 €

BQ74-1VXO u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb
porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

106,86000 €

BQ80-H6FN u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, amb dos motors, interruptor lluminós de
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40
W, xemeneia telescòpica

337,13000 €

BQ81I003 U Forn electric de 2500 w, de 54 litres de capacitat amb segell aenor 177,47000 €

BQ81I018 U Encimera elèctrica vitroceràmica de 4 focs i apagada automàtica, amb segell aenor 310,80000 €

BQ90-H5HZ u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons
perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable,
barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC

207,78000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 17,13000 17,13000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 53,97240 53,97240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17130

COST DIRECTE 72,51970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,51970

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 154,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 17,13000 = 17,98650

Subtotal: 17,98650 17,98650

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,03000 = 26,05590

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

Subtotal: 135,09190 135,09190

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17987

COST DIRECTE 154,54877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,54877
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 69,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 17,13000 17,13000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,03000 = 29,63220

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

Subtotal: 50,66820 50,66820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17130

COST DIRECTE 69,21550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,21550

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 116,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 19,71000 = 19,71000

Subtotal: 19,71000 19,71000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,63000 = 0,97800

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

Subtotal: 96,97800 96,97800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19710

COST DIRECTE 116,88510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,88510

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,94000 = 0,10970

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,62000 = 0,10810

Subtotal: 0,21780 0,21780

Materials



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,63000 = 0,66150

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,67394 0,67394

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00218

COST DIRECTE 0,89392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89392

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,83000 = 20,83000

Subtotal: 20,83000 20,83000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,08000 = 27,84040

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 53,99140 53,99140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20830

COST DIRECTE 76,27570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,27570

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,83000 = 21,87150

Subtotal: 21,87150 21,87150

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,08000 = 26,13240

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

Subtotal: 135,11840 135,11840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21872

COST DIRECTE 158,49912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,49912

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 117,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,63000 = 0,97800

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

Subtotal: 96,97800 96,97800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20460

COST DIRECTE 117,64260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,64260
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PARTIDES D'OBRA

P-1 16129129 M2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara
vista de dos fulls, full principal exterior de paret
recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a
l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full
principal amb arrebossat w1, aïllament amb planxes
de poliestirè expandit eps, de tensió a la compressió
30 kpa, de 40 mm de gruix i full interior format per
paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram
central. c1+j1+n1+b1 segons cte/db-hs

Rend.: 1,000 109,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E614HSAK M2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

1,000      x 22,22919 = 22,22919

E612853K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1,
de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb
morter 1:2:10 amb ciment cem ii

1,000      x 60,46461 = 60,46461

E7C23401 M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit eps, de
30 kpa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix,
de 0,85 m2.k/w de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides

1,000      x 5,45406 = 5,45406

E81125T2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
ús corrent (gp) de designació csiii w1, segons la
norma une-en 998-1, remolinat

1,000      x 21,18840 = 21,18840

Subtotal: 109,33626 109,33626

COST DIRECTE 109,33626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,33626

P-2 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2
de superfície, sense ajudes de ram de paleta

Rend.: 1,000 864,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

10,000      x 8,53205 = 85,32050

EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

3,000      x 19,48305 = 58,44915

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

17,000      x 9,36757 = 159,24869

EF5383B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6,000      x 11,08205 = 66,49230

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

22,000      x 12,37033 = 272,14726
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PARTIDES D'OBRA

EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

4,000      x 55,66338 = 222,65352

Subtotal: 864,31142 864,31142

COST DIRECTE 864,31142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 864,31142

P-3 1Q71F1E1 u Subministrament i muntatge d'armariets (guixetes)
format per 5 mòduls de guixeta de 180 cm d'alçada,
30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de
13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors
interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals,
separadors intermedis i fons perforat per a ventilació,
de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i
numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb
potes regulables de PVC. Inclòs muntatge i materials
i mitjants auxiliars.

Rend.: 1,000 1.226,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 4,000 /R x 21,92000 = 87,68000

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 24,94000 = 99,76000

Subtotal: 187,44000 187,44000

Materials

BQ90-H5HZ u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm
d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes,
construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de
13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors
interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals,
separadors intermedis i fons perforat per a ventilació,
de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i
numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb
potes regulables de PVC

5,000      x 207,78000 = 1.038,90000

Subtotal: 1.038,90000 1.038,90000

COST DIRECTE 1.226,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.226,34000

P-4 4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit
de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat
de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de
forat, llinda prefabricada de ceràmica armada,
bastiment de base de tub d'acer per a finestra,
enguixat de parament vertical interior, arrebossat de
parament vertical exterior, escopidor de rajola de
ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra
practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral
amb silicona

Rend.: 1,000 479,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

K4F7PK1K u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 30,28633 = 30,28633

KC121603 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

1,000      x 22,23686 = 22,23686

KAY2A31K u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

1,000      x 48,44912 = 48,44912

KAN51331 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm

1,000      x 14,86800 = 14,86800

KAF217AC u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,000      x 196,66738 = 196,66738

K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

0,800      x 20,11836 = 16,09469

K8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

2,000      x 16,57617 = 33,15234

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

1,300      x 13,55681 = 17,62385

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

4,600      x 1,61943 = 7,44938

K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

4,600      x 7,32674 = 33,70300

K81136C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

2,000      x 29,50713 = 59,01426

Subtotal: 479,54521 479,54521

COST DIRECTE 479,54521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,54521

E612853K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1,
de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb
morter 1:2:10 amb ciment cem ii

Rend.: 1,000 60,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,590 /R x 20,46000 = 12,07140

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,176 /R x 24,50000 = 28,81200

Subtotal: 40,88340 40,88340

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0F1D252 U Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

59,360      x 0,22000 = 13,05920

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0347      x 158,49912 = 5,49992

Subtotal: 18,55912 18,55912

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02209

COST DIRECTE 60,46461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,46461

E614HSAK M2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 22,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 24,50000 = 11,27000

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 20,46000 = 4,70580

Subtotal: 15,97580 15,97580

Materials

B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons
la norma une-en 771-1

22,5012      x 0,17000 = 3,82520

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0128      x 158,49912 = 2,02879

Subtotal: 5,85399 5,85399

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39940

COST DIRECTE 22,22919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,22919

P-5 E66ABE01 u Subministranent i muntatge de mampara frontal per a
dutxa; acrílica amb perfil lacat blanc, amb una part
fixa i altra corredissa de dimensions fins a 1700mm
llarg i 1900 mm d'alçada; totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 458,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,34000 = 44,68000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 21,94000 = 43,88000

Subtotal: 88,56000 88,56000

Materials

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000      x 18,99000 = 18,99000

B66ABE01 u Subministrament de mampara frontal per a dutxa,
perfil lacat blanc i acrílic, tipus Sofia; formada per una
fulla corredissa i part fixa de dimensions aproximada

1,000      x 350,00000 = 350,00000
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1700 mm (amplada)  i 1900 mm d'alçada.

Subtotal: 368,99000 368,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32840

COST DIRECTE 458,87840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,87840

E7C23401 M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit eps, de
30 kpa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix,
de 0,85 m2.k/w de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 24,50000 = 1,47000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 20,46000 = 0,61380

Subtotal: 2,08380 2,08380

Materials

B7C23400 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons, une-en
13163 de 40 mm de gruix, de 30 kpa de tensió a la
compressió, de 0,85 m2.k/w de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

1,050      x 3,18000 = 3,33900

Subtotal: 3,33900 3,33900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03126

COST DIRECTE 5,45406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45406

E81125T2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
ús corrent (gp) de designació csiii w1, segons la
norma une-en 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 21,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 24,50000 = 13,72000

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 20,46000 = 5,72880

Subtotal: 19,44880 19,44880

Maquinària

C1704200 H Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,280 /R x 1,42000 = 0,39760

Subtotal: 0,39760 0,39760

Materials

B8112180 T Morter de ciment ús corrent (gp), de designació
csiii-w1, segons norma une-en 998-1, en sacs

0,0227      x 37,19000 = 0,84421

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,63000 = 0,01157

Subtotal: 0,85578 0,85578
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48622

COST DIRECTE 21,18840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,18840

P-6 EB130000 Pa Imprevistos a justificar per l'empresa adjudicataria Rend.: 1,000 4.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

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 15,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 21,72000 = 3,90960

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 25,32000 = 9,11520

Subtotal: 13,02480 13,02480

Materials

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,76000 = 0,76000

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

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 0,94000 = 1,17500

Subtotal: 1,94500 1,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19537

COST DIRECTE 15,16517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,16517

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,115 /R x 21,75000 = 2,50125

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,115 /R x 25,32000 = 2,91180

Subtotal: 5,41305 5,41305

Materials

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFY5A400 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000

B0A75400 u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,24000 = 0,12000

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 2,44000 = 2,48880

Subtotal: 3,03780 3,03780
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08120

COST DIRECTE 8,53205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,53205

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 9,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,135 /R x 21,75000 = 2,93625

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 25,32000 = 3,41820

Subtotal: 6,35445 6,35445

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 2,44000 = 2,48880

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFY5A400 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 2,91780 2,91780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09532

COST DIRECTE 9,36757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,36757

EF5383B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 25,32000 = 3,54480

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 21,75000 = 3,04500

Subtotal: 6,58980 6,58980

Materials

BF538300 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,57000 = 3,64140

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,39000 = 0,41700

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,29000 = 0,14500

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 4,39340 4,39340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09885

COST DIRECTE 11,08205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08205

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 12,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 21,75000 = 3,69750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 25,32000 = 4,30440

Subtotal: 8,00190 8,00190

Materials

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,39000 = 0,41700

BF538300 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 4,24840 4,24840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12003

COST DIRECTE 12,37033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,37033

EFB15652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 25,32000 = 2,53200

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500

Subtotal: 4,70700 4,70700

Materials

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,51000 = 1,05300

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,36000 = 0,36720

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,37000 = 0,44400

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000
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Subtotal: 1,88420 1,88420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07061

COST DIRECTE 6,66181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66181

P-7 EJ14BB12 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 311,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,46000 = 5,11500

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 21,72000 = 7,38480

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 25,32000 = 31,65000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 24,50000 = 12,25000

Subtotal: 56,39980 56,39980

Materials

BJ14BB12 u Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu alt

1,000      x 252,26000 = 252,26000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 76,27570 = 0,15255

Subtotal: 253,83355 253,83355

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,41000

COST DIRECTE 311,64335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,64335

P-8 EJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50
cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell
de cuina

Rend.: 1,000 124,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 21,72000 = 2,43264

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 25,32000 = 11,39400

Subtotal: 13,82664 13,82664

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035      x 15,18000 = 0,53130

BJ18LFAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu superior, per a
encastar

1,000      x 109,33000 = 109,33000
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Subtotal: 109,86130 109,86130

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34567

COST DIRECTE 124,03361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,03361

P-9 EJ28532G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó esmaltat de color preu alt,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 115,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 21,72000 = 3,25800

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 25,32000 = 15,19200

Subtotal: 18,45000 18,45000

Materials

BJ28532G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó esmaltat de color, preu alt, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 96,57000 = 96,57000

Subtotal: 96,57000 96,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27675

COST DIRECTE 115,29675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,29675

EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 55,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 25,32000 = 7,59600

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 21,72000 = 1,62900

Subtotal: 9,22500 9,22500

Materials

BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

1,000      x 46,30000 = 46,30000

Subtotal: 46,30000 46,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13838

COST DIRECTE 55,66338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,66338

EJ3127DG u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap
i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 40,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 21,72000 = 5,43000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 25,32000 = 25,32000

Subtotal: 30,75000 30,75000

Materials

BJ3127DG u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap
i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm,
per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 9,67000 = 9,67000

Subtotal: 9,67000 9,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46125

COST DIRECTE 40,88125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,88125

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 12,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 21,72000 = 1,08600

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 25,32000 = 5,06400

Subtotal: 6,15000 6,15000

Materials

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 6,35000 = 6,35000

Subtotal: 6,35000 6,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09225

COST DIRECTE 12,59225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59225

EJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 18,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 21,72000 = 1,62900

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 25,32000 = 10,12800

Subtotal: 11,75700 11,75700

Materials

BJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm,
per a connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 6,74000 = 6,74000

Subtotal: 6,74000 6,74000



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17636

COST DIRECTE 18,67336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,67336

EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 19,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 21,75000 = 3,58875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 25,32000 = 4,17780

Subtotal: 7,76655 7,76655

Materials

BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 11,60000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11650

COST DIRECTE 19,48305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,48305

P-10 EQ81I003 U Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb
segell aenor, col.locat i conectat a la xarxa elèctrica

Rend.: 1,000 207,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,1601 /R x 25,32000 = 29,37373

Subtotal: 29,37373 29,37373

Materials

BQ81I003 U Forn electric de 2500 w, de 54 litres de capacitat amb
segell aenor

1,000      x 177,47000 = 177,47000

Subtotal: 177,47000 177,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29374

COST DIRECTE 207,13747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,13747

P-11 EQ81I013 U Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i
apagada automàtica, amb segell aenor connectada a
la xarxa elèctrica i col.locada en el taulell de cuina

Rend.: 1,000 323,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 25,32000 = 12,66000

Subtotal: 12,66000 12,66000

Materials
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BQ81I018 U Encimera elèctrica vitroceràmica de 4 focs i apagada
automàtica, amb segell aenor

1,000      x 310,80000 = 310,80000

Subtotal: 310,80000 310,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12660

COST DIRECTE 323,58660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,58660

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 13,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,46000 = 6,13800

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 20,83000 = 6,24900

Subtotal: 12,38700 12,38700

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,28000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18581

COST DIRECTE 13,55681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55681

K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 20,83000 = 6,24900

Subtotal: 6,24900 6,24900

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,28000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09374

COST DIRECTE 7,32674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32674

K4F7PK1K u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 30,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 24,50000 = 12,25000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 20,46000 = 10,23000
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Subtotal: 22,48000 22,48000

Materials

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

1,000      x 5,48000 = 5,48000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,91000 = 0,10009

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 158,49912 = 1,66424

Subtotal: 7,24433 7,24433

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56200

COST DIRECTE 30,28633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,28633

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 24,50000 = 1,22500

Subtotal: 1,22500 1,22500

Materials

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021      x 27,27000 = 0,05727

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,021      x 15,18000 = 0,31878

Subtotal: 0,37605 0,37605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01838

COST DIRECTE 1,61943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61943

K81136C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

Rend.: 1,000 29,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 24,50000 = 16,17000

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 20,46000 = 8,10216

Subtotal: 24,27216 24,27216

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0292      x 158,49912 = 4,62817

Subtotal: 4,62817 4,62817
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60680

COST DIRECTE 29,50713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,50713

K8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 16,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,193 /R x 20,46000 = 3,94878

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,385 /R x 24,50000 = 9,43250

Subtotal: 13,38128 13,38128

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0235      x 117,64260 = 2,76460

Subtotal: 2,86036 2,86036

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33453

COST DIRECTE 16,57617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,57617

K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 20,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 24,50000 = 9,80000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200

Subtotal: 13,89200 13,89200

Materials

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

6,9972      x 0,74000 = 5,17793

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 158,49912 = 0,84005

Subtotal: 6,01798 6,01798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20838

COST DIRECTE 20,11836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,11836

KAF217AC u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

Rend.: 1,000 196,67 €
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classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 25,32000 = 10,12800

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500

Subtotal: 12,30300 12,30300

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250      x 11,96000 = 2,99000

BAF214AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,080      x 166,53000 = 179,85240

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 15,18000 = 1,21440

Subtotal: 184,05680 184,05680

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30758

COST DIRECTE 196,66738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,66738

KAN51331 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm

Rend.: 1,000 14,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,200      x 3,54000 = 14,86800

Subtotal: 14,86800 14,86800

COST DIRECTE 14,86800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86800

KAY2A31K u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Rend.: 1,000 48,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,310 /R x 24,50000 = 32,09500
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A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,46000 = 9,20700

Subtotal: 41,30200 41,30200

Materials

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

5,260      x 0,15000 = 0,78900

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0336      x 158,49912 = 5,32557

Subtotal: 6,11457 6,11457

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03255

COST DIRECTE 48,44912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,44912

KC121603 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,400 /R x 23,81000 = 9,52400

Subtotal: 9,52400 9,52400

Materials

BC121600 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm 1,000      x 12,57000 = 12,57000

Subtotal: 12,57000 12,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14286

COST DIRECTE 22,23686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23686

P-12 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim

Rend.: 1,000 226,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 22,34000 = 223,40000

Subtotal: 223,40000 223,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,35100

COST DIRECTE 226,75100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,75100

P-13 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 17,13000 17,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25695

COST DIRECTE 17,38695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,38695

P-14 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 17,13000 = 8,56500

Subtotal: 8,56500 8,56500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12848

COST DIRECTE 8,69348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69348

P-15 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 17,13000 = 3,42600

Subtotal: 3,42600 3,42600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05139

COST DIRECTE 3,47739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47739

P-16 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 17,13000 = 1,71300

Subtotal: 6,85200 6,85200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,65000 = 2,34750

Subtotal: 2,34750 2,34750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10278

COST DIRECTE 9,30228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,30228

P-17 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 17,13000 = 6,85200

Subtotal: 6,85200 6,85200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10278

COST DIRECTE 6,95478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95478

P-18 P214B-HBIJ m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 17,13000 = 4,28250

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 17,13000 = 0,85650

Subtotal: 5,13900 5,13900

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,050 /R x 3,28000 = 0,16400

Subtotal: 0,16400 0,16400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07709

COST DIRECTE 5,38009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38009

P-19 P214O-4RE0 ut Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 171,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 17,13000 = 102,78000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 21,98000 = 21,98000

Subtotal: 124,76000 124,76000

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 6,65000 = 6,65000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,65000 = 31,30000

C20H-00DN h Martell trencador manual 2,000 /R x 3,28000 = 6,56000

Subtotal: 44,51000 44,51000



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87140

COST DIRECTE 171,14140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,14140

P-20 P214T-4RQI 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 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900

Subtotal: 10,27800 10,27800

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,28000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15417

COST DIRECTE 11,41617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41617

P-21 P21G1-4RTZ m Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 17,13000 = 2,99775

Subtotal: 2,99775 2,99775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04497

COST DIRECTE 3,04272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04272

P-22 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 17,13000 = 2,39820

Subtotal: 2,39820 2,39820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03597

COST DIRECTE 2,43417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43417
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P-23 P21GP-4RXX u Arrencada d'instal·lacions diverses (tubs, cablejat,
mecanismes, accessori, aixetes, etc) per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per les
instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 407,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 8,000 /R x 21,91000 = 175,28000

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 17,13000 = 137,04000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 4,000 /R x 22,34000 = 89,36000

Subtotal: 401,68000 401,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,02520

COST DIRECTE 407,70520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,70520

P-24 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
de distribució d'aigua superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,94000 = 2,19400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,34000 = 2,23400

Subtotal: 4,42800 4,42800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06642

COST DIRECTE 4,49442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49442

P-25 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 22,34000 = 0,44680

Subtotal: 0,88500 0,88500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01328

COST DIRECTE 0,89828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89828

P-26 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900
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Subtotal: 5,13900 5,13900

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,28000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07709

COST DIRECTE 6,20009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20009

P-27 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 50,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,903 /R x 17,13000 = 49,72839

Subtotal: 49,72839 49,72839

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74593

COST DIRECTE 50,47432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,47432

P-28 P221D-DZ34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 59,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,425 /R x 17,13000 = 58,67025

Subtotal: 58,67025 58,67025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88005

COST DIRECTE 59,55030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,55030

P-29 P653-8IK3 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament

Rend.: 1,000 43,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 21,62000 = 2,81060

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 21,94000 = 2,85220

Subtotal: 5,66280 5,66280

Materials
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,07000 = 0,85600

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995      x 0,89000 = 1,77555

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,700      x 0,91000 = 13,37700

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 7,45000 = 15,34700

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,15000 = 1,80000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,43000 = 0,36450

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,55000 = 0,51700

Subtotal: 38,22305 38,22305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08494

COST DIRECTE 43,97079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,97079

P-30 P663-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una
fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum
de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini, col·locat

Rend.: 1,000 249,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 21,94000 = 7,67900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 22,34000 = 7,81900

Subtotal: 15,49800 15,49800

Materials

B663-2IKA m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una
fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum
de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini

1,000      x 233,80000 = 233,80000

Subtotal: 233,80000 233,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23247

COST DIRECTE 249,53047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,53047

P-31 P6Z2-4298 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm,
d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a
revestir, de 30x30 cm i <= 2 m de llargària, per a un
accionament a través de cinta, col·locada amb morter

Rend.: 1,000 58,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 21,62000 = 6,91840

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 17,13000 = 5,48160

Subtotal: 12,40000 12,40000
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Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0147      x 34,14000 = 0,50186

B6Z1-0KKJ m Caixa per a persiana enrotllable, d'escuma de
poliestirè expandit de densitat alta per a revestir, de
30x30 cm, <= 2 m de llargària, per a un accionament
a través de cinta

1,000      x 45,58000 = 45,58000

Subtotal: 46,08186 46,08186

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31000

COST DIRECTE 58,79186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,79186

P-32 P7B2-5RJB m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 21,94000 = 0,32910

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 21,62000 = 0,64860

Subtotal: 0,97770 0,97770

Materials

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,30000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01467

COST DIRECTE 1,32237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32237

P-33 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, deixat de regle

Rend.: 1,000 17,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,253 /R x 17,13000 = 4,33389

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,506 /R x 21,62000 = 10,93972

Subtotal: 15,27361 15,27361

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0281      x 72,51970 = 2,03780

Subtotal: 2,03780 2,03780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38184

COST DIRECTE 17,69325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,69325
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P-34 P815-3FN4 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 11,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,253 /R x 24,87000 = 6,29211

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,127 /R x 19,71000 = 2,50317

Subtotal: 8,79528 8,79528

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0235      x 116,88510 = 2,74680

Subtotal: 2,84256 2,84256

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21988

COST DIRECTE 11,85772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,85772

P-35 P822-3NY2 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà,
de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 17,13000 = 2,05560

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 21,62000 = 7,78320

Subtotal: 9,83880 9,83880

Materials

B0FG2-0GM m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 9,77000 = 10,74700

B094-06TP kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 1,40000 = 6,86392

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,90000 = 0,45900

Subtotal: 18,06992 18,06992

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24597

COST DIRECTE 28,15469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15469

P-36 P84J-9JQT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat
semiocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras

Rend.: 1,000 37,48 €
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de 4 m com a màxim

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,94000 = 4,38800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800

Subtotal: 8,85600 8,85600

Materials

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 3,70000 = 3,81100

B84I-0P87 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a
que quedi l'entremat semiocult, i reacció al foc A2-s1,
d0

1,030      x 23,96000 = 24,67880

Subtotal: 28,48980 28,48980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13284

COST DIRECTE 37,47864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,47864

P-37 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix
laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
col·locades amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Rend.: 1,000 34,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,189 /R x 21,94000 = 4,14666

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,495 /R x 21,62000 = 10,70190

Subtotal: 14,84856 14,84856

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,410      x 1,07000 = 1,50870

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,400      x 1,04000 = 3,53600

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,200      x 4,38000 = 5,25600

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,840      x 9,30000 = 7,81200

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,780      x 0,07000 = 0,26460

Subtotal: 19,27730 19,27730
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22273

COST DIRECTE 34,34859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,34859

P-38 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 24,87000 = 2,48700

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 21,94000 = 0,21940

Subtotal: 2,70640 2,70640

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,19000 = 1,26898

Subtotal: 2,00032 2,00032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04060

COST DIRECTE 4,74732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74732

P-39 P8B1-6072 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector
hidròfug

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,180 /R x 24,87000 = 4,47660

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,018 /R x 21,94000 = 0,39492

Subtotal: 4,87152 4,87152

Materials

B8B2-15TL kg Protector hidròfug 0,255      x 10,31000 = 2,62905

Subtotal: 2,62905 2,62905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07307

COST DIRECTE 7,57364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57364

P8K2-608L m Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, polida
amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 64,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,333 /R x 17,13000 = 5,70429

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,666 /R x 21,62000 = 14,39892

Subtotal: 20,10321 20,10321

Materials
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B8K1-16I0 m Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional
de 29 cm d'amplària polida, amb trencaaigües a un
cantell

1,050      x 41,40000 = 43,47000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 154,54877 = 0,64910

Subtotal: 44,11910 44,11910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30155

COST DIRECTE 64,52386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,52386

P8KB-464X m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 21,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 17,13000 = 4,28250

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,62000 = 10,81000

Subtotal: 15,09250 15,09250

Materials

B0FG6-0ZX u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

6,9972      x 0,75000 = 5,24790

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 154,54877 = 1,14366

Subtotal: 6,39156 6,39156

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22639

COST DIRECTE 21,71045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,71045

P-40 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra
de 29 cm d'amplària, amb pedra natural polida, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborata l'obra

Rend.: 1,000 68,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2142-4RM m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 3,47739 = 3,47739

P8K2-608L m Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, polida
amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 64,52386 = 64,52386

Subtotal: 68,00125 68,00125
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COST DIRECTE 68,00125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,00125

P-41 P8KD-653G m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra
de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de
color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2142-4RM m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 3,47739 = 3,47739

P8KB-464X m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 21,71045 = 21,71045

Subtotal: 25,18784 25,18784

COST DIRECTE 25,18784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18784

P-42 P8L1-BZ9E m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20
cm, llargària 110 cm, col·locada amb morter mixt
1:2:10 armadura d'acer corrugat B500S i formigó
HA-25/F/10/IIa

Rend.: 1,000 21,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,62000 = 2,16200

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 17,13000 = 0,85650

Subtotal: 3,01850 3,01850

Materials

B06E-115B m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,0192      x 75,59000 = 1,45133

B8L0-2XOI u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20
cm, llargària 110 cm

1,000      x 14,04000 = 14,04000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0008      x 154,54877 = 0,12364

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

3,400      x 0,89392 = 3,03933

Subtotal: 18,65430 18,65430

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07546

COST DIRECTE 21,74826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,74826



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

P-43 P8L1-BZ9I m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20
cm, llargària 170 cm, col·locada amb morter ciment
1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó
HA-25/F/10/IIa

Rend.: 1,000 29,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 17,13000 = 0,85650

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,62000 = 2,16200

Subtotal: 3,01850 3,01850

Materials

B8L0-2XOK u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20
cm, llargària 170 cm

1,000      x 21,72000 = 21,72000

B06E-115B m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,0192      x 75,59000 = 1,45133

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0008      x 69,21550 = 0,05537

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

3,400      x 0,89392 = 3,03933

Subtotal: 26,26603 26,26603

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07546

COST DIRECTE 29,35999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,35999

P-44 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 17,13000 = 3,08340

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,62000 = 1,72960

Subtotal: 4,81300 4,81300

Materials

B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,01000 = 0,01061

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0347      x 72,51970 = 2,51643

Subtotal: 2,52704 2,52704

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07220

COST DIRECTE 7,41224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41224
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P-45 P93G-57Q0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,110 /R x 17,13000 = 1,88430

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,62000 = 1,72960

Subtotal: 3,61390 3,61390

Materials

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,042      x 69,21550 = 2,90705

Subtotal: 2,90705 2,90705

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05421

COST DIRECTE 6,57516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57516

P-46 P9D5-362K m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu
superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 42,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 17,13000 = 0,51390

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 21,94000 = 4,38800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 21,62000 = 9,72900

Subtotal: 14,63090 14,63090

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN
14411)

1,020      x 21,99000 = 22,42980

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,63000 = 4,41221

Subtotal: 28,12451 28,12451

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21946

COST DIRECTE 42,97487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,97487

P-47 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 17,13000 = 2,56950

Subtotal: 2,56950 2,56950

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,51000 = 1,42650

Subtotal: 1,42650 1,42650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03854

COST DIRECTE 4,03454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03454

P-48 P9GG-4Y5D m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual

Rend.: 1,000 90,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,077 /R x 24,87000 = 1,91499

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 17,13000 = 4,11120

Subtotal: 6,02619 6,02619

Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 87,71000 = 2,89443

Subtotal: 2,89443 2,89443

Materials

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 77,28000 = 81,14400

Subtotal: 81,14400 81,14400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09039

COST DIRECTE 90,15501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,15501

P-49 P9U8-4Z99 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,94000 = 0,43880

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 21,62000 = 2,16200

Subtotal: 2,60080 2,60080

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

B9U7-0JAO m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
8 cm d'alçària

1,020      x 3,75000 = 3,82500
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B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,63000 = 0,33075

Subtotal: 4,24584 4,24584

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03901

COST DIRECTE 6,88565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88565

P-50 P9Z3-DP6W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 21,94000 = 0,48268

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 21,62000 = 0,47564

Subtotal: 0,95832 0,95832

Materials

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,91000 = 2,29200

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

Subtotal: 2,31445 2,31445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01437

COST DIRECTE 3,28714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28714

P-51 PAF8-7CFZ u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
60x140 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

Rend.: 1,000 357,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 21,94000 = 3,29100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

Subtotal: 16,69500 16,69500

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,21000 = 1,72100

BAF4-1RA4 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de

0,840      x 398,55000 = 334,78200
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resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 11,96000 = 3,46840

Subtotal: 339,97140 339,97140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41738

COST DIRECTE 357,08378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,08378

P-52 PAF8-7FW7 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

Rend.: 1,000 869,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 21,94000 = 3,29100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

Subtotal: 16,69500 16,69500

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 17,21000 = 2,06520

BAF4-1RBC m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

2,250      x 375,99000 = 845,97750

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,360      x 11,96000 = 4,30560

Subtotal: 852,34830 852,34830

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41738

COST DIRECTE 869,46068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 869,46068

PAF9-5TCC u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent i tarja fixa,
per a un buit d'obra aproximat de 90x250 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

Rend.: 1,000 519,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,94000 = 2,63280

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

Subtotal: 16,03680 16,03680

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,310      x 11,96000 = 3,70760

BAF5-136A m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
fins a 2,5 m2, elaborada amb perfils de preu alt

2,250      x 221,37000 = 498,08250

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,21000 = 1,72100

Subtotal: 503,51110 503,51110

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40092

COST DIRECTE 519,94882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,94882

P-53 PAFF-5TUF m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat
amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de
seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

Rend.: 1,000 349,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm

0,517      x 26,46800 = 13,68396

PAF9-5TCC u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent i tarja fixa,
per a un buit d'obra aproximat de 90x250 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

0,517      x 519,94882 = 268,81354

PC1H-5D41 m2 Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

0,800      x 83,26480 = 66,61184

Subtotal: 349,10934 349,10934

COST DIRECTE 349,10934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,10934

P-54 PAM2-36TN m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja lateral,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 317,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 24,64000 = 24,64000

A01-FEPA h Ajudant vidrier 1,000 /R x 25,71000 = 25,71000

Subtotal: 50,35000 50,35000

Materials
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BAM2-0TZG m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb una fulla batent i una tarja lateral,
amb fixacions mecàniques

1,000      x 265,41000 = 265,41000

Subtotal: 265,41000 265,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,25875

COST DIRECTE 317,01875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,01875

P-55 PAN5-7YGN u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 75x150
cm

Rend.: 1,000 21,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,500      x 3,54000 = 15,93000

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 5,90000 = 5,90000

Subtotal: 21,83000 21,83000

COST DIRECTE 21,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,83000

P-56 PAN5-7YIF u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 150x180
cm

Rend.: 1,000 29,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 5,90000 = 5,90000

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,600      x 3,54000 = 23,36400

Subtotal: 29,26400 29,26400

COST DIRECTE 29,26400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,26400

PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm

Rend.: 1,000 26,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

5,200      x 5,09000 = 26,46800

Subtotal: 26,46800 26,46800
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COST DIRECTE 26,46800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,46800

P-57 PAN6-BFW4 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 200 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat, muntada

Rend.: 1,000 295,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

Subtotal: 13,40400 13,40400

Materials

BAN7-2PXA u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 200 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat

1,000      x 282,08000 = 282,08000

Subtotal: 282,08000 282,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20106

COST DIRECTE 295,68506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,68506

P-58 PAN6-BFX3 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 200 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat, muntada

Rend.: 1,000 201,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

Subtotal: 13,40400 13,40400

Materials

BAN7-2PY9 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 200 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat

1,000      x 188,30000 = 188,30000

Subtotal: 188,30000 188,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20106

COST DIRECTE 201,90506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,90506

P-59 PAQA-BG6A u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 110x 200 cm, de cares llises, acabat
superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de
preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Rend.: 1,000 236,68 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 22,01000 = 33,01500

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 22,11000 = 1,65825

Subtotal: 34,67325 34,67325

Materials

BAZ2-2QDF u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 110x 200cm, de faig envernissat, per a
1 fulla

1,000      x 79,67000 = 79,67000

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 14,91000 = 14,91000

BAQ7-2Q1W u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 110x 200 cm, de cares llises amb acabat de
faig envernissat

1,000      x 106,56000 = 106,56000

Subtotal: 201,14000 201,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,86683

COST DIRECTE 236,68008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,68008

P-60 PAQA-BG8J u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 80x 200 cm, de cares llises, acabat
superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de
preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Rend.: 1,000 204,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 22,01000 = 26,41200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,060 /R x 22,11000 = 1,32660

Subtotal: 27,73860 27,73860

Materials

BAQ7-2Q1T u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 80x 200 cm, de cares llises amb acabat de
faig envernissat

1,000      x 81,96000 = 81,96000

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 14,91000 = 14,91000

BAZ2-2QCQ u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 80x 200cm, de faig envernissat, per a
1 fulla

1,000      x 79,67000 = 79,67000

Subtotal: 176,54000 176,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69347

COST DIRECTE 204,97207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,97207

P-61 PAQB-BBOE u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig
envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc

Rend.: 1,000 220,48 €
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de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu alt

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 22,01000 = 33,01500

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 22,11000 = 1,65825

Subtotal: 34,67325 34,67325

Materials

BAQ8-2P5C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig
envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 158,84000 = 158,84000

BAZ4-2PZO u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita,
de preu alt

1,000      x 26,45000 = 26,45000

Subtotal: 185,29000 185,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52010

COST DIRECTE 220,48335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,48335

P-62 PAQB-BBOQ u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig
envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu alt

Rend.: 1,000 220,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 22,11000 = 1,65825

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 22,01000 = 33,01500

Subtotal: 34,67325 34,67325

Materials

BAZ4-2PZO u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita,
de preu alt

1,000      x 26,45000 = 26,45000

BAQ8-2P5I u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig
envernissat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 158,84000 = 158,84000

Subtotal: 185,29000 185,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52010

COST DIRECTE 220,48335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,48335

P-63 PAVB-4VKB m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb
aïllament de 14 a 14,5 mm de gruix de 50 a 55 mm
d'alçària i de 3,5 a 4 kg per m2

Rend.: 1,000 30,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 21,62000 = 4,32400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 21,94000 = 1,09700

Subtotal: 5,42100 5,42100

Materials

BAVE-0Z7X m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb
aïllament de 14 a 14,5 mm de gruix, 50 a 55 mm
d'alçària i de 3,5 a 4 kg de pes per m2

1,000      x 24,61000 = 24,61000

Subtotal: 24,61000 24,61000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13553

COST DIRECTE 30,16653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16653

P-64 PAZ2-BTIX u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de suport
i a la porta

Rend.: 1,000 73,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 21,94000 = 13,16400

Subtotal: 26,56800 26,56800

Materials

BAZ3-2V7B u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 46,05000 = 46,05000

Subtotal: 46,05000 46,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39852

COST DIRECTE 73,01652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,01652
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P-65 PC1D-9O6Q m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de
lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 91,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 24,64000 = 14,78400

Subtotal: 14,78400 14,78400

Materials

BC14-1MNF m2 Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de
lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

1,000      x 76,28000 = 76,28000

Subtotal: 76,28000 76,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22176

COST DIRECTE 91,28576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,28576

PC1H-5D41 m2 Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

Rend.: 1,000 83,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 24,64000 = 12,32000

Subtotal: 12,32000 12,32000

Materials

BC1A-0TM4 m2 Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600

1,000      x 70,76000 = 70,76000

Subtotal: 70,76000 70,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18480

COST DIRECTE 83,26480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,26480

P-66 PCZ2-5NLZ m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona
neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació
prèvia específica

Rend.: 1,000 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,230 /R x 24,64000 = 5,66720

Subtotal: 5,66720 5,66720

Materials

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0074      x 28,01000 = 0,20727
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,0105      x 17,21000 = 0,18071

Subtotal: 0,38798 0,38798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08501

COST DIRECTE 6,14019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14019

P-67 PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

Rend.: 1,000 18,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 17,13000 = 2,56950

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,62000 = 6,48600

Subtotal: 9,05550 9,05550

Materials

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

1,000      x 9,04000 = 9,04000

Subtotal: 9,04000 9,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13583

COST DIRECTE 18,23133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,23133

P-68 PD34-B299 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de
PVC reforçada, col·locat

Rend.: 1,000 141,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 24,87000 = 4,97400

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900

Subtotal: 10,11300 10,11300

Materials

BD33-2MK6 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de
PVC reforçada

1,000      x 131,52000 = 131,52000

Subtotal: 131,52000 131,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15170

COST DIRECTE 141,78470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,78470
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P-69 PD76-B2PZ m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per
anar soterrat

Rend.: 1,000 32,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,310 /R x 21,94000 = 6,80140

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,310 /R x 22,34000 = 6,92540

Subtotal: 13,72680 13,72680

Materials

BD77-1JPI m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80,
de 75 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,000      x 3,70000 = 3,70000

BFWF-09VP u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar
de pressió nominal, per a soldar

0,650      x 23,55000 = 15,30750

Subtotal: 19,00750 19,00750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20590

COST DIRECTE 32,94020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,94020

P-70 PD76-B2Q1 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per
anar soterrat

Rend.: 1,000 36,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 21,94000 = 7,67900

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,350 /R x 22,34000 = 7,81900

Subtotal: 15,49800 15,49800

Materials

BFWF-09UE u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

0,460      x 37,50000 = 17,25000

BD77-1JPK m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 20,95000 20,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23247

COST DIRECTE 36,68047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,68047



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

P-71 PD76-B2Q4 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per
anar soterrat

Rend.: 1,000 30,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,260 /R x 22,34000 = 5,80840

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 21,94000 = 5,70440

Subtotal: 11,51280 11,51280

Materials

BD77-1JPE m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,000      x 3,70000 = 3,70000

BFWF-09V9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 8 bar
de pressió nominal, per a soldar

1,100      x 13,85000 = 15,23500

Subtotal: 18,93500 18,93500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17269

COST DIRECTE 30,62049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,62049

P-72 PD78-78Q7 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 119,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 21,62000 = 6,48600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 21,62000 = 6,05360

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 17,13000 = 4,79640

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,94000 = 6,58200

Subtotal: 23,91800 23,91800

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,211      x 18,74000 = 3,95414

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 2,42000 = 2,42000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,330      x 161,45000 = 53,27850

BD7D-1OJP m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,250      x 21,10000 = 26,37500

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,128      x 70,86000 = 9,07008

Subtotal: 95,09772 95,09772
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35877

COST DIRECTE 119,37449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,37449

P-73 PE74-8F02 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1000 W de
potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 306,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 25,71000 = 12,85500

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 21,91000 = 10,95500

Subtotal: 23,81000 23,81000

Materials

BE74-2084 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1000 W de
potència i amb termòstat

1,000      x 282,02000 = 282,02000

Subtotal: 282,02000 282,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35715

COST DIRECTE 306,18715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,18715

P-74 PE74-8F06 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 600 W de
potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 224,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 21,91000 = 10,95500

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 25,71000 = 12,85500

Subtotal: 23,81000 23,81000

Materials

BE74-2088 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 600 W de
potència i amb termòstat

1,000      x 200,48000 = 200,48000

Subtotal: 200,48000 200,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35715

COST DIRECTE 224,64715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,64715

P-75 PE74-8F0S u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de
potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 398,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 21,91000 = 21,91000
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A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 25,71000 = 25,71000

Subtotal: 47,62000 47,62000

Materials

BE74-2085 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de
potència i amb termòstat

1,000      x 349,97000 = 349,97000

Subtotal: 349,97000 349,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71430

COST DIRECTE 398,30430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,30430

P-76 PEMA-FGZT 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 99,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,600 /R x 21,91000 = 13,14600

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 25,71000 = 15,42600

Subtotal: 28,57200 28,57200

Materials

BEM9-0OPF 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 70,52000 = 70,52000

Subtotal: 70,52000 70,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71430

COST DIRECTE 99,80630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,80630

PF53-3C5S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 8,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 22,34000 = 3,01590

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,135 /R x 21,94000 = 2,96190

Subtotal: 5,97780 5,97780

Materials

BF51-04NF 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 2,44000 = 2,48880

BFYC-04OW u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFW6-04NZ u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,94000 = 0,28200
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Subtotal: 2,92080 2,92080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08967

COST DIRECTE 8,98827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,98827

PF53-3C5V m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 11,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,34000 = 3,79780

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,170 /R x 21,94000 = 3,72980

Subtotal: 7,52760 7,52760

Materials

BF51-04NI m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,57000 = 3,64140

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,41000 = 0,42300

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 4,25440 4,25440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11291

COST DIRECTE 11,89491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89491

PF53-3C65 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,115 /R x 21,94000 = 2,52310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,115 /R x 22,34000 = 2,56910

Subtotal: 5,09220 5,09220

Materials

B0A1-07KI u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,24000 = 0,12000

BF51-04NF 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 2,44000 = 2,48880

BFYC-04OW u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFW6-04NZ u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,94000 = 0,28200
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Subtotal: 3,04080 3,04080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07638

COST DIRECTE 8,20938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20938

PF53-3C68 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 22,34000 = 3,12760

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 21,94000 = 3,07160

Subtotal: 6,19920 6,19920

Materials

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,19000 = 0,19000

B0A1-07KA u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,29000 = 0,14500

BF51-04NI m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,57000 = 3,64140

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,41000 = 0,42300

Subtotal: 4,39940 4,39940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09299

COST DIRECTE 10,69159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69159

P-77 PG09-5NMT u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb
grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes
de ram de paleta

Rend.: 1,000 3.010,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG65-4845 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

1,000      x 3,34828 = 3,34828

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

47,000      x 1,98828 = 93,44916

PG13-E30V u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

10,000      x 17,73335 = 177,33350

PG4B-DX56 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 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, desmuntatge inclòs

2,000      x 112,55399 = 225,10798

PG12-DH7G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

6,000      x 17,62948 = 105,77688
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PG35-DYDL m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

48,000      x 2,50035 = 120,01680

PG1A-DGLR u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

1,000      x 22,25660 = 22,25660

PG35-DYD5 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

376,000      x 0,85731 = 322,34856

PG35-DYDG m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

86,000      x 1,15311 = 99,16746

PGA0-FK5A u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

1,000      x 23,12094 = 23,12094

PG35-DYDA m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

294,000      x 0,97971 = 288,03474

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

47,000      x 3,45607 = 162,43529

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

11,000      x 10,42901 = 114,71911

PG6E-77CI u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

2,000      x 10,66901 = 21,33802

PG6E-77CM u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

2,000      x 14,69901 = 29,39802

PG48-EQC9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 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 55,90275 = 55,90275

PG47-EOH2 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 21,78275 = 21,78275

PG47-EOH4 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

6,000      x 21,99275 = 131,95650

PG47-EOH6 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 22,33275 = 22,33275

PG4B-DX37 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

0,000      x 39,31402 = 0,00000

PG6I-78GS u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

1,000      x 7,03607 = 7,03607

PG6K-77LG u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,

1,000      x 13,12901 = 13,12901
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encastat

PG6O-77RC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

36,000      x 11,13901 = 401,00436

PG6O-77RZ u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

3,000      x 14,53901 = 43,61703

PG4G-9GYS u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
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 133,50275 = 133,50275

PG2N-EUJJ 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

275,000      x 1,00137 = 275,37675

PG2N-EUJM 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

40,000      x 1,06257 = 42,50280

PG2N-EUJS m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

7,000      x 1,32777 = 9,29439

PG47-EOH8 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

2,000      x 22,60275 = 45,20550

Subtotal: 3.010,49475 3.010,49475

COST DIRECTE 3.010,49475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.010,49475

PG12-DH7G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 17,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,34000 = 11,17000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,91000 = 1,09550

Subtotal: 12,26550 12,26550

Materials

BG12-0G7B u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 5,18000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18398

COST DIRECTE 17,62948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,62948
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PG12-DHEM u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 12,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,34000 = 6,70200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,91000 = 3,28650

Subtotal: 9,98850 9,98850

Materials

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,24000 = 2,24000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 2,60000 2,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14983

COST DIRECTE 12,73833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,73833

PG13-E30N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,34000 = 11,17000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,91000 = 3,28650

Subtotal: 14,45650 14,45650

Materials

BG13-0G11 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 3,06000 = 3,06000

Subtotal: 3,06000 3,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21685

COST DIRECTE 17,73335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,73335

PG13-E30V u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,34000 = 11,17000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,91000 = 3,28650

Subtotal: 14,45650 14,45650

Materials

BG13-0G11 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 3,06000 = 3,06000
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Subtotal: 3,06000 3,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21685

COST DIRECTE 17,73335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,73335

PG1A-DGLR u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

Rend.: 1,000 22,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,080 /R x 21,91000 = 1,75280

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 22,34000 = 2,23400

Subtotal: 3,98680 3,98680

Materials

BG18-0BX3 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls
i per a encastar

1,000      x 18,21000 = 18,21000

Subtotal: 18,21000 18,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05980

COST DIRECTE 22,25660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25660

PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,34000 = 0,35744

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

Subtotal: 0,79564 0,79564

Materials

BG2Q-1KSQ m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01193

COST DIRECTE 1,23597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23597
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PG2N-EUJJ 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 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,34000 = 0,35744

Subtotal: 0,79564 0,79564

Materials

BG2Q-1KSU 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

Subtotal: 0,19380 0,19380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01193

COST DIRECTE 1,00137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00137

PG2N-EUJM 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 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,34000 = 0,35744

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

Subtotal: 0,79564 0,79564

Materials

BG2Q-1KSV 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 % 0,01193

COST DIRECTE 1,06257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06257

PG2N-EUJS m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,34000 = 0,35744
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

Subtotal: 0,79564 0,79564

Materials

BG2Q-1KSN m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,51000 = 0,52020

Subtotal: 0,52020 0,52020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01193

COST DIRECTE 1,32777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32777

PG2P-6SZ7 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,91000 = 1,09550

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,34000 = 0,89360

Subtotal: 1,98910 1,98910

Materials

BG2P-1KUX m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,17000 = 1,19340

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 1,36340 1,36340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02984

COST DIRECTE 3,38234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38234

PG35-DYD5 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,91000 = 0,32865

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,34000 = 0,33510

Subtotal: 0,66375 0,66375

Materials

BG35-06E7 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,18000 = 0,18360
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Subtotal: 0,18360 0,18360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00996

COST DIRECTE 0,85731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85731

PG35-DYDA m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,34000 = 0,33510

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,91000 = 0,32865

Subtotal: 0,66375 0,66375

Materials

BG35-06E8 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,30000 = 0,30600

Subtotal: 0,30600 0,30600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00996

COST DIRECTE 0,97971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97971

PG35-DYDG m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,34000 = 0,33510

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,91000 = 0,32865

Subtotal: 0,66375 0,66375

Materials

BG35-06E3 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,47000 = 0,47940

Subtotal: 0,47940 0,47940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00996

COST DIRECTE 1,15311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15311
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PG35-DYDL m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,34000 = 0,89360

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 21,91000 = 0,87640

Subtotal: 1,77000 1,77000

Materials

BG35-06E4 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,69000 = 0,70380

Subtotal: 0,70380 0,70380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02655

COST DIRECTE 2,50035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50035

PG47-EOH2 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 21,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

Subtotal: 8,85000 8,85000

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG49-189P 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 12,38000 = 12,38000

Subtotal: 12,80000 12,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13275

COST DIRECTE 21,78275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,78275

PG47-EOH4 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 21,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800

Subtotal: 8,85000 8,85000

Materials

BG49-18GI 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 12,59000 = 12,59000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 13,01000 13,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13275

COST DIRECTE 21,99275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99275

PG47-EOH6 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 22,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

Subtotal: 8,85000 8,85000

Materials

BG49-18JN 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

1,000      x 12,93000 = 12,93000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 13,35000 13,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13275

COST DIRECTE 22,33275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,33275

PG47-EOH8 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 22,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800
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Subtotal: 8,85000 8,85000

Materials

BG49-18K1 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 13,20000 = 13,20000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 13,62000 13,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13275

COST DIRECTE 22,60275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60275

PG48-EQC9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 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 55,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

Subtotal: 8,85000 8,85000

Materials

BG46-19RE u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 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 46,50000 = 46,50000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 46,92000 46,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13275

COST DIRECTE 55,90275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,90275

PG4B-DX37 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 39,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 22,34000 = 7,81900
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Subtotal: 12,20100 12,20100

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG4L-09YI 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 26,55000 = 26,55000

Subtotal: 26,93000 26,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18302

COST DIRECTE 39,31402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,31402

PG4B-DX56 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 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, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 112,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,390 /R x 24,87000 = 9,69930

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,220 /R x 21,94000 = 4,82680

Subtotal: 14,52610 14,52610

Materials

BG4L-09YO u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 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, per a seguretat
i salut

1,000      x 97,35000 = 97,35000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials, per a seguretat i salut

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 97,81000 97,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21789

COST DIRECTE 112,55399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,55399

PG4G-9GYS u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
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.: 1,000 133,50 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800

Subtotal: 8,85000 8,85000

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG4G-1OEX u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
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 124,10000 = 124,10000

Subtotal: 124,52000 124,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13275

COST DIRECTE 133,50275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,50275

PG65-483R u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 22,34000 = 0,44680

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

Subtotal: 0,88500 0,88500

Materials

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 1,09000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01328

COST DIRECTE 1,98828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98828

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 22,34000 = 0,44680

Subtotal: 0,88500 0,88500

Materials

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 1,09000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01328

COST DIRECTE 1,98828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98828

PG65-4845 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 22,34000 = 0,44680

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,91000 = 0,43820

Subtotal: 0,88500 0,88500

Materials

BG64-07EQ u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01328

COST DIRECTE 3,34828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34828

PG6E-77CI u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 10,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,34000 = 3,35100

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,91000 = 2,91403

Subtotal: 6,26503 6,26503

Materials

BG69-1NMJ u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 4,31000 = 4,31000

Subtotal: 4,31000 4,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09398

COST DIRECTE 10,66901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,66901

PG6E-77CM u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,91000 = 2,91403

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,34000 = 3,35100

Subtotal: 6,26503 6,26503

Materials
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BG69-1NMN u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

1,000      x 8,34000 = 8,34000

Subtotal: 8,34000 8,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09398

COST DIRECTE 14,69901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,69901

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 10,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,91000 = 2,91403

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,34000 = 3,35100

Subtotal: 6,26503 6,26503

Materials

BG69-1NQ9 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 4,07000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09398

COST DIRECTE 10,42901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42901

PG6I-78C4 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
mitjà, col·locat

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 22,34000 = 0,67020

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,016 /R x 21,91000 = 0,35056

Subtotal: 1,02076 1,02076

Materials

BG6D-1OBN u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
mitjà

1,000      x 2,21000 = 2,21000

Subtotal: 2,21000 2,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01531

COST DIRECTE 3,24607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24607

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 22,34000 = 0,67020
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,016 /R x 21,91000 = 0,35056

Subtotal: 1,02076 1,02076

Materials

BG6D-1OB u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,42000 = 2,42000

Subtotal: 2,42000 2,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01531

COST DIRECTE 3,45607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45607

PG6I-78GS u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,016 /R x 21,91000 = 0,35056

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 22,34000 = 0,67020

Subtotal: 1,02076 1,02076

Materials

BG6D-1OBU u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01531

COST DIRECTE 7,03607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03607

PG6K-77LG u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 13,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,91000 = 2,91403

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,34000 = 3,35100

Subtotal: 6,26503 6,26503

Materials

BG6E-1NTQ 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 6,77000 = 6,77000

Subtotal: 6,77000 6,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09398

COST DIRECTE 13,12901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12901
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PG6O-77RC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

Rend.: 1,000 11,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,91000 = 2,91403

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,34000 = 3,35100

Subtotal: 6,26503 6,26503

Materials

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

1,000      x 4,78000 = 4,78000

Subtotal: 4,78000 4,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09398

COST DIRECTE 11,13901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13901

PG6O-77RZ u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,91000 = 2,91403

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,34000 = 3,35100

Subtotal: 6,26503 6,26503

Materials

BG6G-1NXL 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 8,18000 = 8,18000

Subtotal: 8,18000 8,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09398

COST DIRECTE 14,53901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53901

PGA0-FK5A u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 23,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 21,91000 = 4,00953

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,34000 = 3,35100

Subtotal: 7,36053 7,36053

Materials

BGA0-085S u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

1,000      x 15,31000 = 15,31000

BGW1-0AS u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,34000 = 0,34000
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Subtotal: 15,65000 15,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11041

COST DIRECTE 23,12094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,12094

P-78 PH21-AZT4 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos
d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

Rend.: 1,000 74,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,91000 = 6,57300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,34000 = 6,70200

Subtotal: 13,27500 13,27500

Materials

BH20-2LVB u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric
regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i
grau de protecció IP20

1,000      x 60,99000 = 60,99000

Subtotal: 60,99000 60,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19913

COST DIRECTE 74,46413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,46413

P-79 PH57-B387 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat encastat

Rend.: 1,000 134,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 22,34000 = 6,70200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,91000 = 6,57300

Subtotal: 13,27500 13,27500

Materials

BH65-2IID u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 116,45000 = 116,45000

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 120,86000 120,86000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19913

COST DIRECTE 134,33413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,33413

P-80 PJ06-5CHU u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2
de superfície, sense ajudes de ram de paleta

Rend.: 1,000 1.165,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

1,000      x 18,67336 = 18,67336

PF53-3C68 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6,000      x 10,69159 = 64,14954

PF53-3C5V m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

22,000      x 11,89491 = 261,68802

PN38-EBYF u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

3,000      x 19,16579 = 57,49737

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

3,000      x 15,16517 = 45,49551

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

2,000      x 12,59225 = 25,18450

PF53-3C65 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

10,000      x 8,20938 = 82,09380

EFB15652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

1,000      x 6,66181 = 6,66181

PF53-3C5S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

17,000      x 8,98827 = 152,80059

PJ211-3E9F u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

6,000      x 54,77043 = 328,62258

EJ3127DG u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap
i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

3,000      x 40,88125 = 122,64375

Subtotal: 1.165,51083 1.165,51083

COST DIRECTE 1.165,51083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.165,51083
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P-81 PJ117-3BYE u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o moble

Rend.: 1,000 115,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 21,91000 = 2,19100

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,34000 = 8,93600

Subtotal: 11,12700 11,12700

Materials

BJ115-0QE u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà

1,000      x 103,71000 = 103,71000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 104,14025 104,14025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27818

COST DIRECTE 115,54543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,54543

P-82 PJ119-3CIO u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de
color blanc, preu superior, encastat al paviment

Rend.: 1,000 339,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,62000 = 10,81000

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 17,13000 = 4,28250

Subtotal: 15,09250 15,09250

Materials

BJ118-0QO2 u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de
color blanc, preu superior

1,000      x 324,02000 = 324,02000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 72,51970 = 0,15229

Subtotal: 324,17229 324,17229

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37731

COST DIRECTE 339,64210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,64210

P-83 PJ181-3DX4 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant
i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a
un taulell de cuina

Rend.: 1,000 114,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 22,34000 = 10,05300

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /R x 21,91000 = 2,45392
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Subtotal: 12,50692 12,50692

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035      x 17,21000 = 0,60235

BJ183-0PGL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant
i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a
encastar

1,000      x 100,63000 = 100,63000

Subtotal: 101,23235 101,23235

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31267

COST DIRECTE 114,05194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,05194

PJ211-3E9F u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

Rend.: 1,000 54,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 21,91000 = 1,64325

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 22,34000 = 6,70200

Subtotal: 8,34525 8,34525

Materials

BJ211-0R4 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

1,000      x 46,30000 = 46,30000

Subtotal: 46,30000 46,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12518

COST DIRECTE 54,77043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,77043

P-84 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 100,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 21,91000 = 3,28650

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

Subtotal: 16,69050 16,69050

Materials

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 83,23000 = 83,23000

Subtotal: 83,23000 83,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25036

COST DIRECTE 100,17086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,17086

P-85 PJ21E-3UGH u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb
instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

Rend.: 1,000 193,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 21,91000 = 2,19100

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,34000 = 8,93600

Subtotal: 11,12700 11,12700

Materials

BJ21D-0RH u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

1,000      x 182,31000 = 182,31000

Subtotal: 182,31000 182,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16691

COST DIRECTE 193,60391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,60391

P-86 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 32,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 21,62000 = 5,40500

Subtotal: 5,40500 5,40500

Materials

BJ4Z-H68W u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

1,000      x 27,38000 = 27,38000

Subtotal: 27,38000 27,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08108

COST DIRECTE 32,86608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,86608

P-87 PJ41-HA1W 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.: 1,000 302,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 21,62000 = 21,62000

Subtotal: 21,62000 21,62000
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Materials

BJ4Z-H68C 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 280,51000 = 280,51000

Subtotal: 280,51000 280,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32430

COST DIRECTE 302,45430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,45430

P-88 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 391,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 21,62000 = 21,62000

Subtotal: 21,62000 21,62000

Materials

BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

1,000      x 370,03000 = 370,03000

Subtotal: 370,03000 370,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32430

COST DIRECTE 391,97430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 391,97430

P-89 PJ41-HA1Y u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de
nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 102,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 21,62000 = 5,40500

Subtotal: 5,40500 5,40500

Materials

BJ4Z-H68R u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò

1,000      x 97,26000 = 97,26000

Subtotal: 97,26000 97,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08108

COST DIRECTE 102,74608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,74608

P-90 PJA8-3HXX u Escalfador acumulador elèctric de 500 l de capacitat,
model Elacell 500L ´´JUNKERS´´, de terra,
resistència blindada, capacitat 500 l, potència 6 kW,
de 1800 mm d'altura i 714 mm de diàmetre, pes 160
kg, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament
d'escuma de poliuretà lliure de CFC i ànode de

Rend.: 1,000 1.791,76 €
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sacrifici de magnesi, amb maneguets i vàlvula de
seguretat. Inclús suport i ancoratges de fixació a
parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de
tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua
com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i
provat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 22,34000 = 33,51000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,330 /R x 21,91000 = 7,23030

Subtotal: 40,74030 40,74030

Materials

BJAD-0QXX u Escalfador acumulador elèctric model Elacell 500L
´´JUNKERS´´, de terra, resistència blindada, capacitat
500 l, potència 6 kW, de 1800 mm d'altura i 714 mm
de diàmetre, pes 160 kg, format per bóta d'acer
vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure de
CFC i ànode de sacrifici de magnesi, amb maneguets
i vàlvula de seguretat. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn,
claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a
l'entrada d'aigua com a la sortida.

1,000      x 1.750,00000 = 1.750,00000

Subtotal: 1.750,00000 1.750,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01851

COST DIRECTE 1.791,75881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.791,75881

PN38-EBYF u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 21,94000 = 3,62010

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 22,34000 = 3,68610

Subtotal: 7,30620 7,30620

Materials

BN38-0XC1 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i
preu alt de 16 bar de PN

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10959

COST DIRECTE 19,16579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,16579
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PP20-BUL5 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN, col·locat

Rend.: 1,000 114,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,94000 = 10,97000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,34000 = 11,17000

Subtotal: 22,14000 22,14000

Materials

BP20-2VB3 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN

1,000      x 91,97000 = 91,97000

Subtotal: 91,97000 91,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33210

COST DIRECTE 114,44210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,44210

PP21-BXNU u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional, col·locat

Rend.: 1,000 63,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,94000 = 4,38800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,34000 = 4,46800

Subtotal: 8,85600 8,85600

Materials

BP21-2VAL u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional

1,000      x 54,55000 = 54,55000

Subtotal: 54,55000 54,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13284

COST DIRECTE 63,53884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,53884

PP22-4023 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,94000 = 2,85220

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 22,34000 = 3,57440

Subtotal: 6,42660 6,42660

Materials
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BP22-0SLE m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un

1,050      x 0,36000 = 0,37800

Subtotal: 0,37800 0,37800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09640

COST DIRECTE 6,90100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90100

PP22-4027 m Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,34000 = 2,90420

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,94000 = 2,85220

Subtotal: 5,75640 5,75640

Materials

BP22-0SLF m Cable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un

1,050      x 0,43000 = 0,45150

Subtotal: 0,45150 0,45150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08635

COST DIRECTE 6,29425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29425

PP24-BUJU u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat

Rend.: 1,000 63,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,34000 = 11,17000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,94000 = 10,97000

Subtotal: 22,14000 22,14000

Materials

BP27-2VBD u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas

1,000      x 41,18000 = 41,18000

Subtotal: 41,18000 41,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33210

COST DIRECTE 63,65210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,65210

P-91 PP26-62E1 u Instal·lació porter electrònic, per a local, amb placa de
carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i
obreportes elèctric, vista

Rend.: 1,000 673,53 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra

PP21-BXNU u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional, col·locat

1,000      x 63,53884 = 63,53884

PG2P-6SZ7 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

3,000      x 3,38234 = 10,14702

PP28-BXG2 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, muntada superficialment

0,500      x 467,87376 = 233,93688

PP27-BXOK u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

1,000      x 114,02840 = 114,02840

PP24-BUJU u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat

1,000      x 63,65210 = 63,65210

PP22-4023 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

7,000      x 6,90100 = 48,30700

PP20-BUL5 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN, col·locat

1,000      x 114,44210 = 114,44210

PG12-DHEM u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

2,000      x 12,73833 = 25,47666

Subtotal: 673,52900 673,52900

COST DIRECTE 673,52900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 673,52900

PP27-BXOK u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

Rend.: 1,000 114,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 21,94000 = 43,88000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,34000 = 44,68000

Subtotal: 88,56000 88,56000

Materials

BP2H-2WW u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

1,000      x 24,14000 = 24,14000

Subtotal: 24,14000 24,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32840

COST DIRECTE 114,02840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,02840
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PP28-BXG2 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, muntada superficialment

Rend.: 1,000 467,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,800 /R x 21,94000 = 61,43200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,800 /R x 22,34000 = 62,55200

Subtotal: 123,98400 123,98400

Materials

BP2L-2WRG u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, per a muntatge superficial

1,000      x 342,03000 = 342,03000

Subtotal: 342,03000 342,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85976

COST DIRECTE 467,87376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 467,87376

P-92 PP52-6NUU u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb
tapa, de preu mitjà, encastada, amb marc per a
mecanisme universal d'1 element de preu mitjà, amb
tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa
de derivació rectangular i cable per a intercomunicador

Rend.: 1,000 146,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PP22-4027 m Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

16,000      x 6,29425 = 100,70800

PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

8,000      x 1,23597 = 9,88776

PP53-77U6 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb
tapa, de preu mitjà, encastada

1,000      x 21,73004 = 21,73004

PG13-E30N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,500      x 17,73335 = 8,86668

PG65-483R u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,98828 = 1,98828

PG6I-78C4 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
mitjà, col·locat

1,000      x 3,24607 = 3,24607

Subtotal: 146,42683 146,42683

COST DIRECTE 146,42683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,42683
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PP53-77U6 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb
tapa, de preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 21,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,34000 = 8,93600

Subtotal: 8,93600 8,93600

Materials

BP52-1O18 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb
tapa, de preu mitjà, per a encastar

1,000      x 12,66000 = 12,66000

Subtotal: 12,66000 12,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13404

COST DIRECTE 21,73004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,73004

P-93 PQ51-5C5C u Formació de forat sobre taulell de pedra natural
granítica, amb el cantell interior polit, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

Rend.: 1,000 158,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Q h Oficial 1a marbrista 7,200 /R x 21,62000 = 155,66400

Subtotal: 155,66400 155,66400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,33496

COST DIRECTE 157,99896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,99896

P-94 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm
de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Rend.: 1,000 140,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 17,13000 = 8,56500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 21,62000 = 21,62000

Subtotal: 30,18500 30,18500

Materials

BJ188-0PM u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

3,500      x 14,78000 = 51,73000

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

1,000      x 57,59000 = 57,59000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 72,51970 = 0,38435

Subtotal: 109,70435 109,70435
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75463

COST DIRECTE 140,64398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,64398

P-95 PQ74-8989 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes,
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 182,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 22,01000 = 15,40700

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,230 /R x 22,11000 = 5,08530

Subtotal: 20,49230 20,49230

Materials

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,600      x 11,28000 = 6,76800

BQ72-1YF2 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes,
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 154,51000 = 154,51000

Subtotal: 161,27800 161,27800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30738

COST DIRECTE 182,07768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,07768

P-96 PQ75-7NTQ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

Rend.: 1,000 77,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,160 /R x 22,11000 = 3,53760

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 22,01000 = 11,00500

Subtotal: 14,54260 14,54260

Materials

BQ70-1WG m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària,
per a encolar

0,612      x 7,99000 = 4,88988

BQ73-1VZV u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 400 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,000      x 57,95000 = 57,95000

Subtotal: 62,83988 62,83988
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21814

COST DIRECTE 77,60062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,60062

P-97 PQ75-7O4A u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
500x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

Rend.: 1,000 91,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,160 /R x 22,11000 = 3,53760

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 22,01000 = 11,00500

Subtotal: 14,54260 14,54260

Materials

BQ70-1WG m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària,
per a encolar

0,510      x 7,99000 = 4,07490

BQ73-1WAG u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
500x330 mm i 900 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,000      x 72,42000 = 72,42000

Subtotal: 76,49490 76,49490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21814

COST DIRECTE 91,25564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,25564

P-98 PQ75-7O71 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
800x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

Rend.: 1,000 109,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,230 /R x 22,11000 = 5,08530

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 22,01000 = 15,40700

Subtotal: 20,49230 20,49230

Materials

BQ70-1WG m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària,
per a encolar

0,816      x 7,99000 = 6,51984

BQ73-1WA u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
800x330 mm i 900 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,000      x 81,95000 = 81,95000

Subtotal: 88,46984 88,46984
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30738

COST DIRECTE 109,26952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,26952

P-99 PQ76-7OEU u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 102,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 22,11000 = 2,87430

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 22,01000 = 8,80400

Subtotal: 11,67830 11,67830

Materials

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,510      x 11,28000 = 5,75280

BQ74-1VKX u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 84,67000 = 84,67000

Subtotal: 90,42280 90,42280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17517

COST DIRECTE 102,27627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,27627

P-100 PQ76-7OF3 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 135,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,160 /R x 22,11000 = 3,53760

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 22,01000 = 11,00500

Subtotal: 14,54260 14,54260

Materials

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,612      x 11,28000 = 6,90336

BQ74-1VL0 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 114,09000 = 114,09000

Subtotal: 120,99336 120,99336



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21814

COST DIRECTE 135,75410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,75410

P-101 PQ76-7OIM u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 131,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,150 /R x 22,11000 = 3,31650

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,450 /R x 22,01000 = 9,90450

Subtotal: 13,22100 13,22100

Materials

BQ74-1VOK u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 111,41000 = 111,41000

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,612      x 11,28000 = 6,90336

Subtotal: 118,31336 118,31336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19832

COST DIRECTE 131,73268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,73268

P-102 PQ76-7OPH u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 121,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 22,11000 = 2,87430

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 22,01000 = 8,80400

Subtotal: 11,67830 11,67830

Materials

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,816      x 11,28000 = 9,20448

BQ74-1VVJ u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 100,61000 = 100,61000

Subtotal: 109,81448 109,81448



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17517

COST DIRECTE 121,66795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,66795

P-103 PQ76-7ORF u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 125,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 22,01000 = 8,80400

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 22,11000 = 2,87430

Subtotal: 11,67830 11,67830

Materials

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918      x 11,28000 = 10,35504

BQ74-1VVL u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 103,42000 = 103,42000

Subtotal: 113,77504 113,77504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17517

COST DIRECTE 125,62851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,62851

P-104 PQ76-7ORK u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de
(900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 129,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 22,11000 = 2,87430

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 22,01000 = 8,80400

Subtotal: 11,67830 11,67830

Materials

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918      x 11,28000 = 10,35504

BQ74-1VXO u Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de
(900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 106,86000 = 106,86000

Subtotal: 117,21504 117,21504



PROJECTE D´ADEQUACIÓ D´ESPAI PER A CENTRE DE DIA
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa
Març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17517

COST DIRECTE 129,06851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,06851

P-105 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm,
equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de
tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica

Rend.: 1,000 359,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 21,62000 = 21,62000

Subtotal: 21,62000 21,62000

Materials

BQ80-H6FN u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm,
amb dos motors, interruptor lluminós de
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres
metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 W,
xemeneia telescòpica

1,000      x 337,13000 = 337,13000

Subtotal: 337,13000 337,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32430

COST DIRECTE 359,07430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,07430
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ANNEX INSTAL·LACIONS 

INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 
El present document no es recull l’execució de la nova instal·lació de gas, ja que no serà 
utilitzada.  

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

OBJECTE 

Dotar de subministrament elèctric al nou equipament (centre de dia) des de l’escomesa i 
centralització de comptadors existent a les zones comunes de l’escala 1. L’actual escomesa 
es mantindrà en la seva situació actual, i es renovarà la instal·lació interior a partir de la Caixa 
General de Protecció. 
 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Aquest document només contempla la instal·lació interior de la part de la planta baixa objecte 
de la reforma i l’escomesa des de l’armari de comptadors (situat a l’escala comunitària, en 
planta baixa) i alimentarà el quadre general de distribució amb la distribució de línies i les 
preceptives proteccions. 
 

NORMATIVA APLICABLE 

La instal·lació es projecta de forma que compleixi amb el: 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el R.D. 842/2002, de 2 d'agost.  

• Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44. 
• Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre 
procediment  administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya.  
• Normes UNE d’aplicació.  
• Normes  particulars  de  les  empreses  distribuïdores  d'energia  elèctrica  en  Baixa Tensió.   
• Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista.  
 

CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Segons el Decret 363/2004 pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació 
del Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió, la instal·lació es classifica dins de l’apartat  
e) “Els d'edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no 
tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical u horitzontal, 
i una P< 100 kW per caixa general de protecció”, per lo que NO requereix Projecte. 

 

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 

És la màxima que pot suportar el conjunt sense modificació essencial. En aquest cas és de: 
 1 Element (Planta Baixa) amb electrificació elevada 1 x 9,20Kw  
  --------------- 
 Total 9,20 Kw 
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DERIVACIONS INDIVIDUALS 

Els conductors que aniran des del comptador al quadre general situat a pas se’ls donarà la 
consideració de Derivació Individual; seran de 1000 V de t. d’a. i la seva caiguda de tensió 
es inferior al 1,0 % . S’adaptarà a les especificacions de la ITC-BT-14.  
 
Instal·lació 
La secció dels tubs haurà de permetre l’ ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
El diàmetre exterior mínim de les DI serà de 32 mm. 
El pas de les DI serà per llocs d’ús comú o en cas contrari s’hauran de determinar les 
corresponents servituds. 
El pas en vertical de les DI es farà per conductes RF-120 destinats únicament a aquest fi, 
que podrà estar adossat o encastat al forat de l’escala o pas d’ús comú. 
 
Cables 
Seran de coure, amb una tensió d’aïllament de 0,6/1 kV i les ¨seves denominacions seran, 
segons els casos: 

Muntatge en canal d'obra, en safates i safates d'escala:  
- RZ1-K (AS): conductor de coure de classe 5 (K-flexible), aïllament de polietilè reticulat 

(R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina (Z1) (segons UNE 21123-
4) 

- DZ1-K (AS): cable conductor de coure de classe 5 (K-flexible), aïllament d'etilè propilè 
(D) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina (Z1) (UNE 21123-5) 

La secció dels cables serà uniforme en tot el recorregut i sense empalmaments, llevat de les 
derivacions realitzades en l’interior de les caixes d’alimentació de centralitzacions de 
comptadors. La secció mínima serà de 6 mm2 en coure pels cables polars, neutre i protecció 
i de 1,5 mm2 pel fil de comandament que serà de color vermell. 
Seran no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïdes (equivalent a 
UNE-21.123 parts 4 i 5, o la UNE 21 1002, segons la tensió del cable). 
Els elements de conducció de cables seran de característiques equivalents als classificats 
com “no propagadors de flama” d’acord amb la norma UNE-EN 50.085-1 UNE-EN 50.086-1. 
 

DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 

Es col·locarà una caixa per a l’Interruptor de Control de Potència (ICP), immediatament 
abans dels altres dispositius, en compartiment independent i precintable. Aquesta caixa es 
podrà col·locar en el mateix Quadre de l’habitatge. La seva ubicació serà al costat de la porta 
d’entrada, a una alçada de entre 1,40 m i 2,00 m. 
 

CIRCUITS I SISTEMA D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Els circuits de les instal·lacions seran els indicats en l’ esquema unifilar dels plànols, amb les 
seccions i característiques en ells indicats. 
La instal·lació de l’ interior es farà totalment nova i complirà amb les condicions de les que 
per aquest ús es donen en el Reglament de Baixa Tensió. 
 
Les instal·lacions seran encastades amb cables aïllats sota tub flexible. 
 
Proximitats de les instal·lacions elèctriques amb altres serveis (BT-20): 

- Entre canalitzacions elèctriques i no elèctriques: distància ≥ 3 cm entre superfícies 
exteriors. 
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- Entre canalitzacions elèctriques i conductes de calefacció, aire calent, bafs o fums, no 
es fixa distància mínima però s’especifica que no es poden assolir temperatures 
perilloses i que caldrà adoptar mesures protectores tal com distàncies d’allunyament 
o bé disposar de pantalles calorífugues. 

- No es col·locaran per sota de canalitzacions que puguin condensar, o be es protegiran 
adequadament. 
 

Instal·lació dels tubs protectors: (BT-21) 
Característiques en general: 

- Seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes. 
- Els conductors s’allotjaran normalment en els tubs després de col·locats aquests. 
- La unió dels tubs assegurarà la continuïtat de la protecció que proporcionen aquests 

als conductors. 
- Es disposaran registres en trams rectes cada 15 m com a màxim. 
- El nombre de corbes en angle entre dos registres, no serà superior a tres. 
- Els tubs metàl·lics accessibles es connectaran a terra. 

 
Tubs fixos en superfície: 

- Preferentment seran tubs rígids i en casos especials seran corbables. 
- Característiques mínimes dels tubs segons taula adjunta. 
- Fixats amb brides o abraçadores, en els canvis de direcció, als empalmes i, com a 

màxim, cada 0,50m. de recorregut. 
- En alineacions rectes, la desviació de l’eix del tub no serà més gran del 2% respecte 

a la línia que uneix els punts extrems. 
- Convé que s’instal·lin a una alçada ≥ 2,50 m (protecció mecànica) 
- En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació es col·locaran maneguets 

lliscants. 
- El diàmetre mínim del tub estarà en funció del nombre i secció dels conductors (veure 

taula adjunta) 
 

Tubs fixos encastats: 
- Seran corbables o flexibles. 
- Característiques mínimes dels tubs segons taula adjunta. 
- La mida de la regata permetrà un recobriment d’1 cm per sobre del tub. 
- No s’instal·laran entre el forjat i el revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica 

de la planta inferior. 
- Si s’instal·len tubs entre forjat i paviment per subministrar a la pròpia planta, quedarà 

recobert 1 cm amb morter o formigó independentment del revestiment. El tub 
s’obturarà amb un tancament estanc i la seva extremitat superior sortirà per damunt 
del terra una alçada igual a la del sòcol, si existeix, o 10 cm en altre cas. 

- l diàmetre mínim del tub estarà en funció del nombre i secció dels conductors (veure 
taula adjunta) 

 

INSTAL·LACIONS QUE TENEN UNA BANYERA O DUTXA. ITC-BT-27 

Per a les instal·lacions d’aquests locals es tindran en consideració els quatre volums 0, 1, 2 
i 3 que es defineixen a continuació. En l’apartat 5 de la present instrucció es presenten figures 
aclaridores per a la classificació dels volums, tenint en compte la influència de les parets i 
del tipus del bany o dutxa. Els falsos sostres i les mampares no es consideren barreres als 
efectes de la separació de volums. 

Volum 0 
Comprèn l’interior de la banyera o dutxa. 
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En un lloc que contingui una dutxa sense plat, el volum 0 és delimitat per el terra i per un pla 
horitzontal situat a 0,05m damunt del terra. En aquest cas: 

a) Si el difusor de la dutxa pot desplaçar-se durant la seva utilització, el volum 0 és limitat 
per el pla generatriu vertical situat a un radi de 1,2 m al voltant de la presa d’aigua de la 
paret o el pla vertical que tanca l’àrea prevista per a ser ocupada per la persona que es 
dutxa; o 

b) Si el difusor de la dutxa és fix, el volum 0 és limitat per el pla generatriu vertical situat a 
un radi de 0,6 m al voltant del difusor. 

 
Volum 1 
És limitat per: 

a) El pla horitzontal superior al volum 0 i el pla horitzontal situat a 2,25 m damunt del terra, 
i 

b) El pla vertical al voltant de la banyera o dutxa i que inclou l’espai per sota dels mateixos, 
quan aquest espai és accessible sense l’ús d’una eina ; o 

c) Per a una dutxa sense plat amb un difusor que pot desplaçar-se durant la seva utilització 
, el volum 1 és limitat per el pla generatriu vertical situat a un radi de 1,2 m des de la 
presa d’aigua de la paret o el pla vertical que tanca l’àrea prevista per a ser ocupada per 
la persona que es dutxa; o 

d) Per a una dutxa sense plat i amb un ruixador fix, el volum 1 és limitat per la superfície 
generatriu vertical situada a un radi de 0,6 m al voltant del ruixador. 

 
Volum 2  
És limitat per: 
a) El pla vertical exterior al volum 1 i el pla vertical paral·lel situat a una distància de 0,6 m; 

i 
b) El terra i el pla horitzontal situat a 2,25 m damunt del terra 
c) A més, quan l’alçada del sostre excedeixi els 2,25 m damunt del terra, l’espai comprès 

entre el volum 1 i el sostre o fins una alçada de 3 m damunt del terra, qualsevol que sigui 
el valor menor, es considera volum 2. 

 
Volum 3  
És limitat per: 
a) El pla vertical límit exterior del volum 2 i el pla vertical paral·lel situat a una distància 

d’aquest de 2,4 m; i 
b) El terra i el pla horitzontal situat a 2,25 m damunt del terra 
A més, quan l’alçada del sostre excedeixi els 2,25 m damunt del terra, l’espai comprès entre 
el volum 2 i el sostre o fins una alçada de 3 m damunt del terra, qualsevol que sigui el valor 
menor, es considera volum 3. 
El volum 3 comprèn qualsevol espai sota la banyera o dutxa que sigui accessible solament 
per l’ús d’una eina sempre que el tancament de l’esmentat volum garanteixi una protecció 
com a mínim IP X4. Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat sota les banyeres 
de hidromassatge i cabines. 
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PROTECCIÓ PER A GARANTIR LA SEGURETAT 
Quan s’utilitza MBTS, qualsevol que sigui la seva tensió assignada, la protecció contra 
contactes directes ha d’estar proporcionada per: 

a) Barreres o envoltants amb un grau de protecció mínim IP2X o IPXXB, segons UNE 
20.324 o 

b) Aïllament capaç de suportar una tensió d’assaig de 500 V en valor eficaç en alterna 
durant 1 minut 

c) Una connexió equipotencial local suplementària ha d’unir el conductor de protecció 
associat amb les parts conductores accessibles dels equips de classe I en els volums 1, 
2 i 3, incloses les preses de corrent i les següents parts conductores externes dels volums 
0, 1, 2 i 3: 

d) Canalitzacions metàl·liques dels serveis de subministrament i desguàs (per exemple 
aigua, gas); 

e) Canalitzacions metàl·liques de calefaccions centralitzades i sistemes d’aire condicionat; 
f) Parts metàl·liques accessibles de l’estructura de l’edifici. Els marcs metàl·lics de portes, 

finestres i similars no es consideren parts externes accessibles, a no ser que estiguin 
connectades a l’estructura metàl·lica de l’edifici 

g) Altres parts conductores externes, per exemple parts que són susceptibles de transferir 
tensions. 
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Aquests requisits no s’apliquen al volum 3, en recintes en els que hi hagi una cabina de dutxa 
prefabricada amb els seus propis sistemes de drenatge, distints d’una cambra de bany, per 
exemple un dormitori. 
Les banyeres i dutxes metàl·liques s’han de considerar parts conductores externes 
susceptibles de transferir tensions, a menys que s’instal·lin de forma que quedin aïllades de 
l’estructura i d’altres parts metàl·liques de l’edifici. Les banyeres i dutxes metàl·liques es 
poden considerar aïllades de l’edifici, si la resistència d’aïllament entre l’àrea dels banys i 
dutxes i l’estructura de l’edifici, mig d’acord amb la norma UNE 20.460-6-61, annex A, és de 
com a mínim 100 k. 
 
VOLUMS DE PROTECCIÓ EN CAMBRES AMB BANYERA O DUTXA 
 

Volum Grau de protecció 
 

Cablejat 
 

Mecanismes (2) 
 

Altres aparells fixos (3) 
 

0 IP-X7 IP-X5, als banys 
comuns quan es 
pugui produir raigs 
d’aigua durant la seva 
Neteja. 

No permesa Aparells que únicament poden 
ser instal·lats en el volum 0 i han 
de ser adequats a les condicions 
d’aquest volum 

1 IP-X4 
IPX 2, per sobre del 
nivell més alt d’un 
difusor fix. 
IPX 5, en equip 
elèctric de banyeres 
d’hidromassatge i en 
els banys comuns en 
els que es pugui 
produir raigs d’aigua 
durant la seva neteja. 
(1) 

Limitat al necessari 
per alimentar els 
aparells elèctrics fixos 
situats als volums 0 i 
1. 

No permesa, amb 
l’excepció d’interruptors de 
circuits MBTS alimentats a 
una tensió nominal de 12V 
de valor eficaç en alterna o 
de 30V en continua estant 
la font d’alimentació 
instal·lada fora dels volums 
0,1 i 2. 

Aparells alimentats a MBTS no 
superior a 12V ca o 30V cc. 
Escalfadors d’aigua, bombes de 
dutxa i equip elèctric per a 
banyeres d’hidromassatge que 
compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació 
està protegida addicionalment 
amb un dispositiu de protecció 
de corrent diferencial de valor no 
superior als 30 mA, segons la 
norma UNE 20.460-4-41. 

2 IP-X4 
IPX 2, per sobre del 
nivell més alt d’un 
difusor fix. 
IPX 5, als banys 
comuns als que es 
pugui produir raigs 
d’aigua durant la 
seva neteja. (1) 

Limitat al necessari 
per alimentar els 
aparells elèctrics fixos 
situats als volums 0, 1 
i 2, i la part del volum 
3 situat per sota la 
banyera o la dutxa. 

No permesa, amb 
l’excepció d’interruptors o 
bases de circuits MBTS la 
font d’alimentació dels 
quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. Es 
permet també la 
instal·lació de blocs 
d’alimentació d’afaitadores 
que compleixen amb la 
UNE-EN 60.742 o UNEEN 
61558-2-5 

Tots els permesos per al volum 
1. Lluminàries, ventiladors, 
calefactors, i unitats mòbils per a 
banyeres d’hidromassatge que 
compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació 
està protegida addicionalment 
amb un  dispositiu de protecció 
de corrent diferencial de valor no 
superior als 30 mA, segons 
norma UNE 20.460-4-41. 

3 IP-X5, als banys 
comuns quan es 
pugui produir raigs 
d’aigua durant la seva 
neteja. 

Limitat al necessari 
per alimentar els 
aparells elèctrics fixos 
situats als volums 0, 1 
i 2, i la part del volum 
3 situat per sota la 
banyera o la dutxa. 

Es permeten les bases 
només si estan protegides 
o bé per un transformador 
d’aïllament, o per MBTS o 
per un interruptor 
automàtic de l’alimentació 
amb un dispositiu de 
protecció per corrent 
diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells 
segons els requisits de la 
norma UNE 20.460-4-41. 

Es permeten els aparells només 
si estan protegits per un 
transformador d’aïllament; o per 
MBTS; o per un dispositiu de 
protecció de corrent diferencial 
de valor no superior als 30 mA, 
tots ells segons els requisits de 
la norma UNE 20.460-4-41. 

 
Grau de Protecció IP-XX:  

1a. xifra: protecció cossos sòlids 
2a. xifra: protecció enfront l’aigua 

Índex de protecció IK-X: Protecció a l’impacte 
(1) Els banys comuns inclouen els banys que es troben en escoles, fàbriques, centres 
esportius, etc. i tots els utilitzats pel públic en general. 
(2) El cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre 
que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1. 
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NORMATIVA APLICABLE INSTAL·LACIONS 

Es relaciona a continuació la normativa aplicable a tenir en compte pels diferents tipus de 
instal·lacions són aplicables al present projecte. 

Instal·lació elèctrica 

Normativa estatal 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el R.D. 842/2002, de 2 d'agost.  
- Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44. 
Normativa autonòmica 
- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 

l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió 
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa 

les Normes tècniques particulars relatives a la xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
Normes UNE que cal considerar 
- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes 
- Normes UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment 
 
Altres normes 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació 
(CTE) 

- Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte 
hivernacle 

- Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa 
d’ozó 

- Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, 
sobre normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de 
fluids i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia 

- Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre 
aïllament tèrmic NRE-AT-87 

- Ordenances municipals d’aplicació 
- Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista 
 

Instal·lacions de producció de acs i calefacció 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis i Instruccions Tècniques Complementaries. 

- Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, per el qual es modifica el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per el Reial Decret 1027/2007. 

- Codi Tècnic de L’Edificació. Reial Decret 314/2006. 
Codi Tècnic de l’Edificació, DB-HS Salubritat, Secció HS-4 Subministrament d’Aigua. 

- Adopció de Criteris d’Ecoeficiència en els Edificis. Decret 21/2006. 
- Condicions Higiènic-sanitàries per Prevenció i Control de la Legionel·losi. Decret 

352/2004. 
- UNE-EN-13779, Ventilació d’Edificis No Residencials. 
 
  



 



Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE1:
Condicions per al control de la demanda energètica



 



ÍNDEX

   
 

1. QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA................................................................................ 3
1.1. Condicions de l'envolupant tèrmica.................................................................... 3

1.1.1. Transmitància de l'envolupant tèrmica............................................................3
1.1.2. Control solar de l'envolupant tèrmica............................................................. 3
1.1.3. Permeabilitat a l'aire de l'envolupant tèrmica.................................................. 3

1.2. Limitació de descompensacions.......................................................................... 4
1.3. Limitació de condensacions de l'envolupant tèrmica.......................................... 4

 
2. INFORMACIÓ SOBRE L'EDIFICI.................................................................................... 4

2.1. Zonificació climàtica........................................................................................... 4
2.2. Agrupacions de recintes..................................................................................... 4

 
3. DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA I CONSTRUCTIVA DEL MODEL DE CÀLCUL.......................... 4

3.1. Caracterització dels elements que componen l'envolupant tèrmica.................... 4
3.1.1. Tancaments opacs....................................................................................... 4
3.1.2. Buits..........................................................................................................5
3.1.3. Ponts tèrmics.............................................................................................. 6



1. QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

1.1. Condicions de l'envolupant tèrmica

1.1.1. Transmitància de l'envolupant tèrmica

Transmitància de l'envolupant tèrmica: Cap dels elements de l'envolupant tèrmica supera el valor límit de
transmitància tèrmica descrit en la taula 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica (K)

K = 0.68 W/(m²·K) ≤ Klim = 0.69 W/(m²·K)

on:

K: Valor calculat del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K).
Klim: Valor límit del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K).

S
(m²)

L
(m)

Ki

(W/(m²·K)) %K

Àrea total d'intercanvi de l'envolupant tèrmica = 142.485 m²

Façanes 60.75 -- 0.17 24.23
Terres en contacte amb el terreny 65.26 -- 0.22 31.55
Buits 16.47 -- 0.30 43.74
Ponts tèrmics -- 52.200 0.00 0.47

on:

S: Superfície, m².
L: Longitud, m.
Ki: Coeficient parcial de transmissió de calor, W/(m²·K).
%K: Percentatge del coeficient global de transmissió de calor., %.

K Façanes (24.2%)

K Terres en contacte amb el terreny (31.5%)

K Buits (43.7%)

K Ponts tèrmics (0.5%)

K Façanes (24.2 %)
K Terres en contacte amb el terreny (31.5 %)
K Buits (43.7 %)
K Ponts tèrmics (0.5 %)

1.1.2. Control solar de l'envolupant tèrmica

qsol,jul = 0.84 kWh/m² ≤ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

on:

qsol,jul: Valor calculat del paràmetre de control solar, kWh/m².
qsol,jul_lim: Valor límit del paràmetre de control solar, kWh/m².

1.1.3. Permeabilitat a l'aire de l'envolupant tèrmica

n50 = 7.79175 h-1

on:
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n50: Valor calculat de la relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1.

1.2. Limitació de descompensacions

Limitació de descompensacions: La transmitància tèrmica de les particions interiors no supera el valor límit
descrit en la taula 3.2 del DB HE1.

1.3. Limitació de condensacions de l'envolupant tèrmica

Limitació de condensacions: en l'envolupant tèrmica de l'edifici no es produeixen condensacions intersticials que puguin produir una minva
significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil.

2. INFORMACIÓ SOBRE L'EDIFICI

2.1. Zonificació climàtica
L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Blanes (província de Girona), amb una altura
sobre el nivell del mar de 13.000 m. Li correspon, conforme a l'Apèndix B de CTE DB HE, la zona climàtica 
C2.
La pertinença a aquesta zona climàtica, juntament amb el tipus i l'ús de l'edifici (Reforma - Altres usos),
defineix els valors límit aplicables en la quantificació de l'exigència, descrits en la secció HE1. Control de la
demanda energètica de l'edifici, del Document Bàsic HE Estalvi d'energia, del CTE.

2.2. Agrupacions de recintes.
Es mostra a continuació la caracterització de l'envolupant tèrmica de l'edifici, així com la de cadascuna de
les zones que han estat incloses en aquesta:

S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

Zona comú 51.20 190.05 158.71 41.78 9.312 - -
No habitable -- 54.31 43.61 1.28 2.260 - -

Envolvent tèrmica 51.20 244.36 202.32 43.06 7.8 0.84 1.7

on:

S: Superfície útil interior, m².
V: Volum interior, m³.
Vinf: Volum interior per al càlcul de les infiltracions, m³.
Qsol,jul: Guanys solars per al mes de juliol dels buits pertanyents a l'envolupant tèrmica, amb les seves proteccions solars mòbils

activades, kWh/mes.
n50: Relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1.
qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes.
V/A: Compacitat (relació entre el volum tancat i la superfície d'intercanvi amb l'exterior), m³/m².

3. DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA I CONSTRUCTIVA DEL MODEL DE
CÀLCUL

3.1. Caracterització dels elements que componen l'envolupant tèrmica

3.1.1. Tancaments opacs
Els tancaments opacs suposen el 55.78% del coeficient global de transmissió de calor a través de
l'envolupant tèrmica (K).

Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Zona comú

Façana 16.58 0.39 0.49 0.60 Oest(270) 6.45

Façana 16.22 0.39 0.49 0.60 Sud(180) 6.31

Façana 23.62 0.39 0.49 0.60 Nord(0) 9.20

Mitgera 28.55 0.40 0.70 0.60 Est(90) -
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Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Mitgera 9.30 0.40 0.70 0.60 Oest(270) -

Solera 51.20 0.47 0.70 - - 24.15

Partició interior horitzontal 51.20 0.48 0.70 0.60 - -

46.12

Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

No habitable

Façana 4.33 0.39 0.49 0.60 Nord(0) 1.69

Mitgera 4.99 0.40 0.70 0.60 Sud(180) -

Mitgera 3.88 0.40 0.70 0.60 Est(90) -

Solera 14.07 0.47 0.70 - - 6.64

Partició interior horitzontal 14.07 0.48 0.70 0.60 - -

8.32

on:

S: Superfície, m².
U: Transmitància tèrmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitància tèrmica límit aplicada, W/(m²·K).
α: Coeficient d'absorció solar (absortivitat) de la superfície opaca.
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord), °.

3.1.2. Buits
Els buits suposen el 43.74% del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica
(K).

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Zona comú

Porta exterior 2.25 Oest(270) 1.00 5.70 5.70 12.82 0 0 0 0
F-2 2.52 Oest(270) 0.20 2.10 2.10 5.29 0.57 0.05 10.43 24.22
F-2 2.52 Oest(270) 0.20 2.10 2.10 5.29 0.57 0.05 10.43 24.22
F-2 2.52 Sud(180) 0.20 2.10 2.10 5.29 0.57 0.05 6.55 15.21
F-2 2.52 Sud(180) 0.20 2.10 2.10 5.29 0.57 0.05 6.55 15.21
F-2 2.52 Sud(180) 0.20 2.10 2.10 5.29 0.57 0.05 6.55 15.21
F-1 0.81 Nord(0) 0.20 2.10 2.10 1.70 0.57 0.05 1.28 2.97

40.99 41.78 97.03

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

No habitable

F-1 0.81 Nord(0) 0.20 2.10 2.10 1.70 0.57 0.05 1.28 2.97

1.70 1.28 2.97

on:

S: Superfície, m².
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord), °.
FF: Fracció de part opaca, %.
U: Transmitància tèrmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitància tèrmica límit aplicada, W/(m²·K).
ggl: Factor solar.
ggl,sh,wi: Transmitància total d'energia solar del buit, amb els dispositius d'ombra mòbils activats.
Qsol,jul: Guany solar per al mes de juliol amb les proteccions solars mòbils activades, kWh/mes.
%qsol,jul: Repercussió en el paràmetre de control solar de l'envolupant tèrmica, %.
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3.1.3. Ponts tèrmics
Els ponts tèrmics suposen el 0.47% del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant
tèrmica (K).

Tipus L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Zona comú

Buit de finestra 7.600 0.060 0.5

Buit de finestra 20.700 0.026 0.5

Buit de finestra 7.600 0.080 0.6

Cantonada entrant de façanes 6.200 -0.104 -0.6

1.0

Tipus L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

No habitable

Buit de finestra 0.600 0.060 0.0

Buit de finestra 2.700 0.026 0.1

Buit de finestra 0.600 0.080 0.0

Cantonada entrant de façanes 6.200 -0.104 -0.6

-0.5

on:

L: Longitud, m.
Ψ: Transmitància tèrmica lineal, W/(m·K).
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versió 5.0

Tipus d'obra: ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA

Situació: Carrer Vila de Lloret, 96, Esc 1, Pl.Baixa, 17300, Blanes

Promotor: AJUNTAMENT DE BLANES

Data: 1 març de 2021

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc



 



1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i 
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Superfície de reforma o rehabilitació: 79,8

Tipus de rehabilitació:

15,00 %

Superfície d'obra nova equivalent 27,93

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,727 1,018
Inert-ceràmica (170103) 1,137 1,023
NE-barreja (170904) 0,022 0,009
NE-guix (170802) 0,271 0,110
NE-metall (170407) 0,050 0,018
NE-fusta (170201) 0,405 0,101
NE-plàstic (170203) 0,289 0,044
NE-cartró (150101) 0,332 0,023
Especial (150110) 0,061 0,003
TOTAL 3,294 2,349

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la rehabilitació 
respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %  ( 20% màxim)

Reforma no afectant elements estructurals (coef. 0,5)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS REFORMA-REHABILITACIÓ

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

X

X

X

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,727 1,018 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 1,137 1,023 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000

1,864 2,041 0,000 0,000 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,022 0,009 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,271 0,110 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,050 0,018 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,405 0,101 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,289 0,044 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,332 0,023

1,369 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000

3,233 2,346 0,000 0,000 0,000 0,000

Especial 150110 0,061 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000
0,061 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000

3,294 2,349 0,000 0,000 0,000 0,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,727 1,018
Inert-ceràmica 170103 1,137 1,023
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000

1,864 2,041

NE-barreja 170904 0,022 0,009
NE-guix 170802 0,271 0,110
NE-metalls barrejats 170407 0,050 0,018
NE-fusta 170201 0,405 0,101
NE-plàstic 170203 0,289 0,044
NE-cartró 150101 0,332 0,023

1,369 0,305

3,233 2,346

Especials 150110 0,061 0,003
0,061 0,003

3,294 2,349

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 1,018 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 1,023 No
Metall 2,0 0,018 No
Fusta 1,0 0,101 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,044 No
Paper i cartró 0,5 0,023 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,727
Inert-ceràmica 1,137
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra 
o a una altra 
d'autoritzada procedents 
d'excavació i/o enderroc 
de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació 
selectiva prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

GBI Lloret de Mar
Camí de les Alegries, s/n

Lloret de Mar

Observacions

Observacions

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-1250.11

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

ut 1,00 80,00 80,00

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

ut 1,00 80,00 80,00

160,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 2,349 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

1 març de 2021

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS 
 
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 referides 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. 

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 del 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. 
 
 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. 

VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
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. 
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. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 

1. 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. 
 

2. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio”. 
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. 
 
4. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament 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. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 
“Protección frente a la Humedad”. 
 
 
5. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL.  
    INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant el compliment del 
“Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
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. 
 
6. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS 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: 
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- 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. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 
estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 
sortida i en les aixetes. 

- 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. 
 
7. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
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 vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum. 
 
8. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució d’extracció 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. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
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- Prova de mesura d’aire. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
9. 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. 
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) 
- Quadres generals: 
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,  
diferencials, relés, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- 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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SUPERFÍCIE ÚTIL 69,00 m2
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04 - PLANTA REFORMADA

A

A'

B B'

PLANTA BAIXA DEFINITIVA

RECEPCIÓ

SALA D'ESPERA

PAS

CUINA-MENJADOR

SERVEIS
HIGIÈNICSESPAI

BUGADERIA

armariets

F+M

MAGATZEM
RECEPCIÓ
PECES P. TIPUS SUP. ÚTIL

SALA D'ESPERA

BUGADERIA
SERVEIS HIGIÈNICS
MAGATZEM
CUINA-MENJADOR
TOTAL

 5,80 m²
9,10 m²

4,75 m²
16,50 m²
2,50 m²

16,75 m²
66,60 m²

PAS 11,20 m²

Nova paret

Paret a enderrocar
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ALÇAT LATERAL

NOU
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SECCIÓ B-B' DEFINITIVA

SECCIÓ B-B' ACTUAL
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12 - INSTAL·LACIÓ DESGUASSOS

DESGUÀS CLAVEGUERAM
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F-1 F-1

PE-1

F-2

P-3

P-1

PC-2

P-2

FUSTERIA

F-2 F-2

F-2

P-4

PC-1 PC-1

F+M

F-2
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14 - ESQUEMA FUSTERIA

1.03

1.48

0.30

1.03

1.05

0.30

1.38

0.60

F-2NOM

BUIT D'OBRA

UNITATS

BASTIMENT premarc acer
galvanitzat 178x138 cm.

FERRATGES 4 frontisses, 1 manilla

FULLA alumini lacat

5

OBERTURA oscilobatent

VIDRE

PERSIANA

dues llunes incolores de 4+4 mm. i càmara
d'aire de 6 mm.

enrotllables de lamel·les amb aillament

F-1NOM

BUIT D'OBRA

UNITATS

BASTIMENT premarc acer
galvanitzat 60x133 cm.

FERRATGES 2 frontisses, 1 manilla

FULLA alumini lacat

2

OBERTURA oscilobatent

VIDRE

PERSIANA enrotllables de lamel·les amb aillament

PE1NOM

BUIT D'OBRA

UNITATS

BASTIMENT premarc acer
galvanitzat 90x250 cm.

FERRATGES 3 frontisses, pany de cop per interfono, tirador
exterior i maneta interior

FULLA alumini lacat

 1

OBERTURA batent

2.08

0.90

dues llunes incolores de 4+4 mm. i càmara
d'aire de 6 mm.

2.03

0.80

C-1NOM

BUIT D'OBRA

UNITATS

BASTIMENT taco 10 cm. +
caixa corredera 175x203 cm.

FERRATGES rollers provistes de rodaments de bola i manilla

FULLA

 2

OBERTURA corredera

2.03

0.82

P-1NOM
BUIT D'OBRA
UNITATS

BASTIMENT taco 10 cm. 92x208 cm.

FERRATGES

FULLA

 1D

de llautó, 3 frontisses, maneta i
escut de roseta

2.03

0.72

P-3NOM
BUIT D'OBRA
UNITATS

BASTIMENT taco 10 cm. 82x208 cm.

FERRATGES

FULLA fusta de faig envernissada 72x203x4 cm.

 1D

de llautó, 3 frontisses, maneta i
escut de roseta

2.03

0.72

P-4NOM
BUIT D'OBRA
UNITATS

BASTIMENT taco 7 cm. 82x208 cm.

FERRATGES

FULLA

 1E

de llautó, 3 frontisses, maneta i
escut de roseta

fusta de faig envernissada 82x203x4 cm.

2.03

1.10

C-2NOM

BUIT D'OBRA

UNITATS

BASTIMENT taco 10 cm. +
caixa corredera 215x203 cm.

FERRATGES rollers provistes de rodaments de bola i manilla

FULLA

 1

OBERTURA corredera

fusta de faig envernissada 112x203x4 cm.

2.50

VIDRE vidre laminar de seguretat 6+6 mm.

fusta de faig envernissada 72x203x4 cm.

2.03

0.82

P-2NOM
BUIT D'OBRA
UNITATS

BASTIMENT taco 7 cm. 92x208 cm.

FERRATGES

FULLA

 1E

de llautó, 3 frontisses, maneta i
escut de roseta

fusta de faig envernissada 82x203x4 cm.fusta de faig envernissada 82x203x4 cm.



40/30

Kwh

A

25 A

16 A

10 A

25 A

40A

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

6

6 T

2,5

2,5 T

2,5

2,5 T

2,5

2,5 T

2,5

2,5 T

2,5

2,5 T

2,5

2,5 T

2,5

2,5 T

1,5

1,5 T

FORN - VITRO

RENTADORES +

RADIADORS 1

ENDOLLS

ENDOLLS HUMITS

TERMO

RADIADORS 2

RADIADORS 3

LLUM

40/30

COMPTADORS

CAIXA

PER A

L'ICP

INTERRUPTOR GENERAL

AUTOMÀTIC

A

DIFERENCIALS

A / mA

PIA

A

SECCIONS EN mm

2 

(fases neutre          )

(terra                     )

RECEPTORS

POTENCIA

 KW

5,75

3,68

3,68

3,68

3,68

6,00

3,68

3,68

2,30

ACUMULADOR

SECADORA
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
B07F- - MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT8,B07F-0LT6,B07F-0LT4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 l'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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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 CRITERI 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències 
del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
B07K- - PASTA DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07K-0LR1. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
  
D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 -  MORTERS I PASTES 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701641. 
 
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 l'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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències 
del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 -  MORTERS I PASTES 
D07J -  PASTES DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 

16 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
161 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA DE FÀBRICA 
1612 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
16129129. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
Tancament exterior o divisòria interior d'obra de fàbrica d'un o dos fulls, per a revestir o vista. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada, amb o sense aïllament i amb o sense cambra d'aire 
- Paret de tancament passant amb o sense aïllament i cambra d'aire 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- En tancament amb paret recolzada: 
     - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior 
     - Col·locació de les armadures si es el cas, a mida que es fa la paret 
     - Aplicació de l'arrebossat, en el seu cas 
     - Col·locació de les plaques d'aïllament, en el seu cas 
     - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres, del full interior en el seu cas 
- En tancament amb paret passant: 
     - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full interior, si es el cas 
     - Col·locació dels connectors en els junts horitzontals a mida que s'aixeca la paret recolzada 
     - Col·locació d eles armadures horitzontals de la paret, si es el cas 
     - Col·locació de les plaques d'aïllament, si es el cas 
     - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior passant, fent el travat amb els connectors, i 
col·locant les armadures horitzontals si es el cas. 
En extradossat i parets divisòries: 
     - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres de l'envà 
     - Col·locació de les plaques de guix laminat, si es el cas 
     - Execució del arrebossat si es el cas 
- Repàs dels junt i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres 
condicions. 
Els maons han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta 
travada ha de ser per filades alternatives. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Gruix dels junts: 
- Paret vista:  1 cm 
- Paret per a revestir:  1,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
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     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
 
TANCAMENT EXTERIOR: 
El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i el grau d'impermeabilitat de 
l'element, especificades en l'article 2.3 del DB-HS1. 
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de cada una de les capes que 
composen el tancament: 
- Composició del full principal (C): 
     - C1: Gruix mitjà 
     - C2: Gruix alt 
- Higroscopicitat del material component del full principal (H): 
     - H1: Higroscopicitat baixa 
- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J): 
     - J1: Resistència mitja 
     - J2: Resistència alta 
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B): 
     - B1: Resistència mitja 
     - B2: Resistència alta 
     - B3: Resistència molt alta 
- Resistència a la filtració revestiment intermedi en la cara interior del full principal (N): 
     - N1: Resistència mitja 
     - N2: Resistència alta 
Ha d'haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts estructurals. Aquests junts han de quedar 
reblerts i segellats amb materials que tinguin una elasticitat i adherència suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element. 
La separació màxima entre els junts de dilatació ha de complir l'especificat en la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar adherit a aquests elements. 
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.6 del DB HS1, en funció del grau d'impermeabilitat 
de la façana. 
En tancaments que han de complir amb el grau H1 per l'exigència d'Higroscopicitat del material component del full principal, el 
maó ceràmic ha de complir: 
- Succió (UNE-EN 772-11):  <= 4,5 kg/m3 
 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
Regates : 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Els connectors no han de produir fissures en els fulls que formen el tancament. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap 
altra condició. 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 
del DB HS1, l'aïllament ha de ser no hidròfil, en aquest cas ha de complir: 
- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2 
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5% 
En tancaments amb cambra d'aire, la cambra d'aire ha de quedar al costat exterior de l'aïllament. 
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics. 
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter de la paret. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 
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Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar segellats amb cinta adhesiva 
com a solució de continuitat del paper embreat. 
 
CAMBRA D'AIRE: 
Si la cambra d'aire es ventilada, ha de complir: 
- Ha de quedar situada a la cara exterior de l'aïllant, en el seu cas 
- Ha de tenir un sistema de recollida i evacuació de l'aigua en la part inferior i en els punts on hi ha elements que traspassen la 
cambra, la solució ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.5 del DB HS1 
- Gruix:  3-10 cm 
- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior, que han de quedar distribuïdes al 50% entre la part superior i inferior. 
- Superfície efectiva total de les obertures:  >= 120 cm2/10 m2 de pany de façana entre sostres. 
La cambra d'aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)  
 
ARREBOSSAT: 
En funció del grau de resistència a la filtració del revestiment intermedi tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, ha 
de complir: 
- Gruix: 
     - Revestiment de morter no hidròfug (N1):  >= 10 mm 
     - Revestiment de morter hidròfug o revestiment continu adherit i impermeable a l'aigua (N2):  >= 15 mm 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
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. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm 
- Aplomat/Planta:  ± 10 mm 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
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. 
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. 
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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Els maons amb succió (UNE-EN 772-11) >= 1 kg/(m2xmin) i els no hidrofugats, s'han de submergir en aigua breument, abans 
de la col·locació. 
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d'humitejar-se abans de la col·locació. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
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Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
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. 
 
TANCAMENT EXTERIOR: 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612853K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres 
condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta 
travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, 
traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
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- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap 
altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
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% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions 
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del 
CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
     - Humitat dels maons. 
     - Col·locació de les peces. 
     - Obertures. 
     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 
     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
P12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
P124- -  ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P124-H9AF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de les obres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a 
subministrament inferior a 2 '' de D 
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a 
subministrament a baixa tensió de 200 kVA, com a màxim 
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a 
subministrament de DN 100 mm, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió dels ramals que calgui anular 
- Col·locació de taps o terminals 
- Senyalització dels elements desconnectats 
CONDICIONS GENERALS: 
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió per tal que no es produeixi una connexió 
per error o desconeixement. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2140- - ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2140-4RRN,P2140-4RRL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  12 
 

- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
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. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que 
s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on 
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca 
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distància >2 m. 
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. 
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. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb 
politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2142- - ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2142-4RMR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  13 
 

mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb 
mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
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. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
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. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
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m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, 
SOSTRES O CELS RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2143- - ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-4RR3,P2143-4RQT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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. 
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. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de 
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214O- - ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214O-4RE0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
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- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
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. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
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. 
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. 
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 complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, 
LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE 
PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214T- - ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214T-4RQI. 
 
Plec de condicions 
 
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 
- Envans de vidre emmotllat 
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. 
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. 
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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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21G1- - ARRENCADA I DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G1-4RU1,P21G1-4RTZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics. 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Baixant 
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment 
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 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 
396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 
m3 volum realment enderrocat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* 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. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21GP- - ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GP-4RXX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements 
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i 
condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es 
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part 
que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les 
construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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. 
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21GS- - ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements 
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de cisterna 
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- Arrencada d'inodor 
- Arrencada de bidet 
- Arrencada de lavabo 
- Arrencada de plat de dutxa 
- Arrencada de banyera 
- Arrencada d'aigüera 
- Arrencada de safareig 
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i 
condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es 
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part 
que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les 
construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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. 
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21GT- - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  22 
 

 
P21GT-4RV6,P21GT-4RV5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements 
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i 
condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es 
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part 
que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les 
construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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. 
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21Z -  OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS 
P21Z2- - TALLS EN PARAMENTS VERTICALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21Z2-4RXK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui 
- Realització del tall 
- Neteja de la runa produïda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, sostres, etc.), com ara 
cops, ratlles, etc. 
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall. 
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que indiqui la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
P221 -  EXCAVACIONS 
P221D- - EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221D-DZ33,P221D-DZ34. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
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foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin 
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
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execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
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 de cimientos DB-SE-C. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P612 -  PARETS DE CERÀMICA 
P6121- - DIVISÒRIA D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA DE DOS FULLS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament exterior o divisòria interior d'obra de fàbrica d'un o dos fulls, per a revestir o vista. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
En extradossat i parets divisòries: 
     - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres de l'envà 
     - Col·locació de les plaques de guix laminat, si es el cas 
     - Execució del arrebossat si es el cas 
- Repàs dels junt i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres 
condicions. 
Els maons han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta 
travada ha de ser per filades alternatives. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Gruix dels junts: 
- Paret vista:  1 cm 
- Paret per a revestir:  1,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
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- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
Regates : 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
AÏLLAMENT TÈRMIC: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics. 
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter de la paret. 
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. 
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar segellats amb cinta adhesiva 
com a solució de continuitat del paper embreat. 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
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. 
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. 
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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
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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P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P612 -  PARETS DE CERÀMICA 
P612A- - PARET DE TOTXANA AMB MORTER INDUSTRIAL 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres 
condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta 
travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, 
traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions 
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del 
CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
     - Humitat dels maons. 
     - Col·locació de les peces. 
     - Obertures. 
     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 
     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P653- -  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P653-8IK3. 
 
Plec de condicions 
 
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 
- 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. 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
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- 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat metàl·lic. 
- Comprovació de la geometria del parament vertical 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P66 -  DIVISÒRIES AMB MAMPARES 
P662- -  MAMPARA DIVISÒRIA DE PLAQUES SINTÈTIQUES 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer 
inoxidable. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix 
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries 
La unitat d'obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels elements de suport 
- Col·locació dels taulers 
- Muntatge de les portes i els seus accessoris 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P66 -  DIVISÒRIES AMB MAMPARES 
P663- -  PORTES PER A MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI,COL·LOCADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P663-AJHR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de 
fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals. 
La unitat d'obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Muntatge de les portes 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m. 
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els tensors disposats en els perfils 
horitzontals superiors. 
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió col·locats cada 25 cm com a 
màxim. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements d'acoblament, tensors, pomel·les, 
etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas 
Tecnológicas de la Edificación" PMA i PML, respectivament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte 
acabament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 3 de agosto de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PML/1976: Particiones. 
Mamparas. Aleaciones ligeras. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P6Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P6Z2- -  CAIXA PER A PERSIANA ENROTLLABLE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6Z2-4298. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Col·locació de caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada, formigó armat o escuma de poliestirè expandit, amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa col·locada ha de ser estanca. 
Cal que quedi horitzontal, aplomada i ben fixada a l'obra. 
L'interior de la caixa col·locada ha de ser, com a mínim, 10 cm més llarg que el forat que cobreix. 
L'acord amb els paraments verticals ha d'estar rejuntat. 
Recolzament de la part inferior:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posicionament:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Nivell: ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció 
de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. 
La part de la caixa que hagi d'anar travada a l'obra, si és de material absorvent, ha de tenir la humitat necessària perquè no 
absorbeixi l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B2- - LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7B2-5RJB. 
 
Plec de condicions 
 
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: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 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. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, 
tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORVENTS 
P7C4 -  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL 
P7C45- - AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines 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 adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Amb morter per a arrebossats 
- 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. 
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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 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques. 
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, 
sobre el sostre. 
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm 
 
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. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, 
rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter. 
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm. 
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi 
l'aigua del morter. 
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de 
les peces 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P811- -  ARREBOSSAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P811-3EKK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
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 
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 a 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 
 
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. 
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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 CRITERI 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 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d'execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P815- -  ENGUIXAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P815-3FN4. 
 
Plec de condicions 
 
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 
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 
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- 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 
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): 
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 
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       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
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. 
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. 
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. 
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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 CRITERI 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 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en 
el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Formació d'arestes i reglades de sòcol 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P81G- - REPARACIÓ I PINTAT DE PARAMENTS ENGUIXATS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparació d'arrebossats, enguixats i elements de guix. 
S'han considerat els tipus d'elements següents: 
- Reparació de motllura "in situ" amb guix o escaiola. 
- Pintat de parament enguixat amb pintura antihumitat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reparació de motllura "in situ": 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Estesa de la pasta de guix o escaiola i col·locació de la malla de reforç 
- Definició de la secció de la motllura, desplaçant el sabater pel regle 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
Pintat de parament enguixat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport, amb l'aplicació de productes fungicides. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura. 
REPARACIÓ DE MOTLLURA 
El material de reparació ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Un cop reparada, la motllura ha de quedar paral·lela als paraments amb l'aplomat o el nivell previstos a la DT. 
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 motllura de secció rectangular o mixta, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta. 
La forma i les dimensions de la secció han de ser les definides en la DT o les que especifiqui la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell o aplomat:  ± 5 mm/2 m 
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PINTAT DE PARAMENT ENGUIXAT 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MOTLLURA IN SITU: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
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. 
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. 
PINTAT DE PARAMENT ENGUIXAT: 
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. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
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. 
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) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MOTLLURA IN SITU: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE PARAMENTS ENGUIXATS: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P82 -  ENRAJOLATS 
P822- -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P822-3NY2. 
 
Plec de condicions 
 
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. 
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 
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- 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 
- 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 tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament al parament. 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 
- Rejuntat dels junts. 
- Neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P83 -  APLACATS 
P83E -  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 
P83EB- - EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA AMB PASTA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals 
sobre perfileria, mestres o pasta de guix.  
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat 
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat 
- Directament sobre el parament amb tocs de guix. 
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 
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- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts 
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 
MUNTATGE DE LA PLACA: 
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. 
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
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. 
Junts entre les plaques:  <= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), 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. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
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. 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques 
adjacents.  
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P84 -  CELS RASOS 
P846- -  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
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S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- 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: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     - 2 mm/m 
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 
diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
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(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada 
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb 
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

  
P8 -  REVESTIMENTS 
P84 -  CELS RASOS 
P84J- -  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P84J-9JQT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
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S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- 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: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     - 2 mm/m 
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 
diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  46 
 

inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada 
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb 
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P84 -  CELS RASOS 
P84N- - FORMACIÓ DE CALAIX AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT EN CEL RAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P84N-A82D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
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- 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: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     - 2 mm/m 
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 
diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
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verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada 
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb 
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P84 -  CELS RASOS 
P84O- - REGISTRE PER A CEL RAS, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
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El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     - 2 mm/m 
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
REGISTRES: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras. 
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 
diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  50 
 

REGISTRES: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
REGISTRES: 
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada 
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb 
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P89 -  PINTATS 
P89I- -  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89I-4V8T. 
 
Plec de condicions 
 
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 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) 
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 
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- 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. 
 
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. 
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 més 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 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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
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 
- 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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P8 -  REVESTIMENTS 
P8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
P8B1- - HIDROFUGAT DE PARAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P8B1-6072. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadors-
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
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     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la finalitat d'incrementar la 
resistència del suport a la penetració de l'aigua. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les 
especificades per la DF. 
HIDROFUGAT: 
L'hidrofugant ha de ser incolor, estable als agents químics interns i externs i als raigs UV. No ha de produir residus, no ha de 
ser tòxic, ni modificar l'aspecte superficial del material petri. Ha de mantenir la permeabilitat al vapor d'aigua i permetre 
tractaments posteriors. 
L'hidrofugant ha de permetre la permeabilitat des de l'interior però repel·lint l'aigua en la superfície de la pedra, disminuint la 
tensió superficial del substrat. 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
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. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures superiors a 35ºC 
- Humitat relativa de l'aire superior a 85% 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat. 
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant i segelladora. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar 
l'hidrofugant. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar que l'hidrofugant escollit té el 
següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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P8 -  REVESTIMENTS 
P8K -  ESCOPIDORS 
P8KD- - SUBSTITUCIÓ D'ESCOPIDOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P8KD-653G,P8KD-653D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Substitució d'escopidor, amb arrencada i repicat de revestiments existents i càrrega i transport de residus fins al lloc 
d'abocament. 
S'han considerat els escopidors següents: 
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter 
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades amb morter. 
- Escopidor de planxa d'alumini col·locada amb massilla de poliuretà 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada i repicat de l'escopidor existent amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació i fixació de les peces 
- Rejuntat o segellat dels junts, segons el cas 
- Neteja dels paraments 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada. 
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. 
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm 
Pendent (Façanes):  >= 10º 
Toleràncies d'execució de l'escopidor: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ: 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats. 
ESCOPIDOR DE PLANXA: 
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc) 
- Segellat dels junts 
- Neteja dels paraments. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I 
ZINC: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS 
DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I 
ZINC: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, 
ALUMINI I ZINC: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P93G- - RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93G-57Q0,P93G-57PZ. 
 
Plec de condicions 
 
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 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 
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 
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d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament 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 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
P9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
P9D5- - PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9D5-362K. 
 
Plec de condicions 
 
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 una textura i 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. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
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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 o el que indiqui la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G3- - FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P9G3-DVV6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir 
esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9GG- - PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9GG-4Y5D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó. 
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució 
d'una textura superficial 
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per junts 
transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de junts longitudinals 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la 
DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la calçada i en un 
estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent. 
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm 
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75% 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun 
cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en 
el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 
fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de 
superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després 
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s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o 
la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó 
fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la 
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la 
posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt 
transversal. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el 
seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible 
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els requisits indicats a 
l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils 
al mateix temps. 
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les indicacions de l'apartat 
550.5.9 del PG 3 vigent. 
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a l'article 
550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 15 
mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant 
que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície 
del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 
m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres 
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha d'haver assolit una 
edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui 
en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
P9U -  SÒCOLS 
P9U8- - SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9U8-4Z99. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial. 
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 o adhesiu especial 
- 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 una textura i 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 CRITERI D'AMIDAMENT 
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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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
P9Z3- -  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP6W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la 
UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 
soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de 
l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no 
poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
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     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAF8- - FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAF8-7FW7,PAF8-7CFZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
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. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, 
separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés 
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAF9- - PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAF9-5TCC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
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. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
PORTES: 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés 
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAFE- - FINESTRA PRACTICABLE ALUMINI 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base d'acer galvanitzat, amb 
l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si es el cas. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament 
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra 
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment i les fulles 
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas 
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos 
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas 
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a la DT. 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la 
indicada per la DF. 
El conjunt ha de ser estable i resistent. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT. 
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició. 
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb totes les lames en posició 
horitzontal. 
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures no es trobin dintre dels 
límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAFF- - PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAFF-5TUF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base d'acer galvanitzat, amb 
l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si es el cas. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament 
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra 
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment i les fulles 
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas 
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos 
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas 
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a la DT. 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la 
indicada per la DF. 
El conjunt ha de ser estable i resistent. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT. 
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició. 
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb totes les lames en posició 
horitzontal. 
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures no es trobin dintre dels 
límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
PAM2- - TANCAMENT DE VIDRE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAM2-36TN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o sense fulles batents, col·locat 
amb fixacions metàl·liques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats 
- Neteja del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferraments 
metàl·lics. 
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. 
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. 
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 
Franquícia de les portes amb la instalació: 
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia lateral:  2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior. 
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per la inferior. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. 
Puertas. Vidrio 
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FVT/1976: Fachadas. 
Vidrios. Templados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Replanteig. 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
- Segellat dels vidres fixos. 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats. 
- Neteja del conjunt. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
PAN5- - BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAN5-7YGN,PAN5-7YIF,PAN5-7Z6C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació 
- Fixació definitiva i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant. 
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre. 
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat (enfora):  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 de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
PAVB- - PERSIANA ENROTLLABLE DE PVC, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAVB-4VKB. 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de lamel·les enllaçades entre sí horitzontalment, col·locades entre guies i subjectades a un corró que permet aixecar-
les. 
S'han considerat els tipus de persianes següents: 
- Persianes enrotllables de PVC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar 
- Introducció de les persianes a les guies 
- Subjecció al corró 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana estigui desenrotllada. 
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes. 
A la lamel·la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls. 
Penetració de la persiana tancada 
a l'interior de la caixa de la persiana:  >= 10 cm 
Franquícia entre la persiana i les guies:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
- Verticalitat de les cadenes:  ± 1 mm 
- Franquícia entre la persiana i les guies:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne el moviment. 
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PERSIANES DE FUSTA I PERSIANES DE PVC: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris següents: 
- Amplària i alçària: En múltiples de 5 cm 
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,50 m2: S'han d'amidar 1,50 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la la dimensió necessària per a arribar a l'eix de suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 19 de octubre de 1974, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDP/1974: Fachadas. 
Defensas. Persianas. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PC -  ENVIDRAMENTS 
PC1 -  VIDRES PLANS 
PC1D- - VIDRE AÏLLANT DOS LAMINARS SEGURETAT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PC1D-9O6Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora 
acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
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- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d'aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d'aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
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¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una 
distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas 
que la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 

PC -  ENVIDRAMENTS 
PCZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS 
PCZ2- - SEGELLAT DE VIDRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PCZ2-5NLZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de segellat d'estanquitat en junts d'envidrament amb massilla d'un o dos components injectada amb pistola. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de les superfícies del junt 
- Aplicació d'una capa d'emprimació, en el seu cas 
- Protecció de les vores del junt per a evitar que s'embrutin 
- Aplicació de la massilla 
- Repasos i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
La massilla ha de ser compatible amb tots els elements que formen el conjunt envidrat. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies llises, seques, sense pols ni òxids o greixos. 
El segellat ha de ser continu i ha de garantir l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
El junt ha de quedar ple, acabat i polit. 
El segellat ha de tenir la consistència i l'enduriment apropiats, i en el temps que determinin les especificacions particulars del 
producte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs si la temperatura ambient és inferior a 5°C, superior a 30°C o plou. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD30- - CAIXA SIFÒNICA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD30-4272. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment. 
S'han considerat les caixes sifòniques següents: 
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable 
- Amb reixeta d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents 
- Col·locació de la caixa sifònica 
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada. 
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al servei. 
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm 
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Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm 
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de la caixa sifònica. 
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva instal·lació. 
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig. 
Distància de separació al baixant:  <= 2 m 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD34- - PERICÓ PREFABRICAT DE PVC PER A SANEJAMENT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD34-B299. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa 
fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és 
prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD76- - CLAVEGUERÓ POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PER A EVACUACIÓ SIFÒNICA, ENTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD76-B2Q4,PD76-B2Q1,PD76-B2PZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- Al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Al fons de la rasa: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació dels elements de suport dels tubs 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Prova d'estanquitat d'acord amb empresa dissenyadora del sistema i DF. 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema ha d'estar instal·lat exactament d'acord amb el disseny del sistema d'evacuació sifònica que es determina mitjançant 
un sistema de càlcul en base a la pluviometria corresponent a l'àrea d'aplicació, on es té en compte la descàrrega d'aigua de 
pluja des de la bonera a nivell de coberta fins al punt final del sistema sifònic, es a dir, on es trenca l'acció sifònica.  
El tub ha de seguir les alineacions, els diàmetres, les fixacions, pendents i replanteig indicats en la DT, no s'admeten canvis 
que no hagin estat revisats per la DF amb els càlculs corresponents. 
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. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
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. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
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 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  75 
 

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. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la 
DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
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. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar 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.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 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. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les 
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD77- - CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, SOTERRAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
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- 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. 
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 
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 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
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 formigonament 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 
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. 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  77 
 

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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material 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. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD78- - CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, SOTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD78-78Q7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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. 
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 
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 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
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 formigonament 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 
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. 
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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. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
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. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els 
pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE3 -  EMISSORS (PER AIGUA) 
PE36 -  RADIADORS D'ALUMINI 
PE361- - RADIADOR D'ALUMINI, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició del radiador 
- Col·locació dels suports 
- Fixació del radiador als suports 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la DT 
del fabricant i dels reglaments vigents. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els 
accessoris necessaris per al seu funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del radiador. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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). 
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ICR/1975: Instalaciones 
de climatización. Radiación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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. 
- Control de la situació dels radiadors: 
     - Accessibilitat per al manteniment i reparació 
     - Número màxim d'elements 
     - Separació i número de suports 
- Control de la connexió amb xarxa de distribució d'aigua calenta: 
     - No formació de bosses d'aire, presència de purgadors 
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     - Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no pressionin canalitzacions 
- Proves finals d'estanquitat, de lliure dilatació i de funcionament a tota la instal·lació segons UNE EN 12599:01 i RITE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar especialment els situats en 
zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents zones. 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEM -  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
PEMA- - VENTILADOR-EXTRACTOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEMA-FGZT. 
 
Plec de condicions 
 
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 
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 
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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 han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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 l'exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 
- 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEU -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEUC- - PURGADOR AUTOMÀTIC, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de l'esquema. 
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat 
al tub de coure. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
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- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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). 
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ICR/1975: Instalaciones 
de climatización. Radiación. 
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IFC/1973: 
Instalaciones de fontanería. Agua caliente. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEVC- -  TERMÒSTAT, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la 
manera especificada pel fabricant. 
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de 
l'equip. 
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no 
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la 
DT del fabricant. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
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. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment 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 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de 
temperatura. 
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte 
senyals forts. 
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els 
elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats. 
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 
          - Lectures 
          - Actuacions dels elements 
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF5 -  TUBS DE COURE 
PF53- -  TUB DE COURE RECUIT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF53-3C65,PF53-3C5S,PF53-3C68,PF53-3C5V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat a pressió 
- Soldat per capil·laritat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Col·locació superficial 
- Soterrat 
- Encastat 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 
etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 
etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
TUBS: 
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el 
recorregut. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de 
soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure 
dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS SOTERRATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
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 com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de 
realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements 
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o 
encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
PFB6- - TUB DE POLIETILÈ RETICULAT, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a 
pressió i col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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. 
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Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tubs polietilè reticulat o multicapa: 
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans 
de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
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     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
PG12- - CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG12-DH7G,PG12-DHEM. 
 
Plec de condicions 
 
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 han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
PG13- - CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG13-E30V,PG13-E30N. 
 
Plec de condicions 
 
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. 
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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 han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
PG1A- - CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG1A-DGLR. 
 
Plec de condicions 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
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PG2N- - TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUJJ,PG2N-EUJM,PG2N-EUJS,PG2N-EUH3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  91 
 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
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. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2P- - TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2P-6SZ7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció. 
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Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
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. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
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- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG35- - CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG35-DYD5,PG35-DYDA,PG35-DYDG,PG35-DYDL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió 
assignada de 450/750 V. 
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb 
conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
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 enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
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, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
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. 
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 EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables. 
 
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. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
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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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG47- - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG47-EOH2,PG47-EOH4,PG47-EOH6,PG47-EOH8. 
 
Plec de condicions 
 
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 
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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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
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 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 ERRATUM 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG48- - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG48-EQC9. 
 
Plec de condicions 
 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
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 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 ERRATUM 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
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Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4B- - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4B-DX37,PG4B-DX56. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial 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. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
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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: 
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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
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PG4G- - PROTECTOR SOBRETENSIONS AMB IGA INCORPORAT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4G-9GYS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment 
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. 
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS 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. 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament. 
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment preparats que aquesta 
incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests propòsits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els protectors de sobretensions 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'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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6 -  MECANISMES 
PG65- - CAIXA PER A MECANISMES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG65-4843,PG65-4845,PG65-483R. 
 
Plec de condicions 
 
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 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, 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. 
CONDICIONS GENERALS: 
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 
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. 
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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% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 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, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6 -  MECANISMES 
PG6E- - INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6E-77G7,PG6E-77CI,PG6E-77CM. 
 
Plec de condicions 
 
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: 
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
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- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
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, COMMUTADORS, 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. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 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. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6 -  MECANISMES 
PG6I- -  MARC PER A MECANISME ELÈCTRIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6I-78DA,PG6I-78GS,PG6I-78C4. 
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Plec de condicions 
 
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: 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació 
CONDICIONS GENERALS: 
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 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 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. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6 -  MECANISMES 
PG6K- - POLSADORS, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6K-77LG. 
 
Plec de condicions 
 
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: 
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, 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. 
CONDICIONS GENERALS: 
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, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
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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. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 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. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6 -  MECANISMES 
PG6O- - PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6O-77RC,PG6O-77RZ. 
 
Plec de condicions 
 
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: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, 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. 
CONDICIONS GENERALS: 
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, COMMUTADORS, 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. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 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. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGA -  AVISADORS ACÚSTICS 
PGA0- - AVISADOR ACÚSTIC ADOSSAT 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  107 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGA0-FK5A. 
 
Plec de condicions 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Avisadors acústics instal·lats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment o encastat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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. 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per pressió de cargol. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET: 
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 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. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  108 
 

PH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
PH21- - LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, ENCASTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH21-AZT4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
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 al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
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'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
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, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
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. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación de aire 
(reglas de seguridad). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
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Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH5 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
PH57- - LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH57-B387. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
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 al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
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'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
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, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
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. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 

 
  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
PJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
PJ117- - LAVABO, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ117-3BYE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble 
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. 
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 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
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 instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
PJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
PJ119- - PLAT DE DUTXA QUADRAT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ119-3CIO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana 
- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
- Acrílica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa 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. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 
en tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
PJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
PJ181- - AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ181-3DX4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Encastat a un taulell 
- Sobre moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera 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 amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
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 instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ211- - AIXETA PER A APARELLS SANITARIS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ211-3E9F. 
 
Plec de condicions 
 
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 
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 
- 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. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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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. 
 
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 instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ216- - AIXETA MESCLADORA PER A DUTXA, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
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 
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 
- 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 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
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 instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ218- - AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
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 
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 
- 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 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
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 instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ219- - AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ219-3SFA. 
 
Plec de condicions 
 
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 
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 
- 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 
 
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. 
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El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
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 instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21E- - AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ21E-3UGH. 
 
Plec de condicions 
 
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 
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 
- 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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
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 instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
PJ40- -  ACCESSORI COMPLEMENTARI PER A BANY, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ40-HA25. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- 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 
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 per al qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
PJ41- -  ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ41-HA1X,PJ41-HA1Y,PJ41-HA1W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 per al qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
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. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
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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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJA8- - ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJA8-3HXX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions murals 
- Sobre bancades o paviment 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb 
contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat). 
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació 
de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat. 
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida de condensats.   
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat. 
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat. 
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa. 
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
PN38- - VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN38-EBYF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
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:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
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Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal 
de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense 
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP1 -  INSTAL·LACIONS D'ANTENES DE TV 
PP11- - ANTENA PER A LA RECEPCIÓ DE SENYALS TERRESTRES, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pals i dipols per a FM i TV col·locats. 
S'han considerat les fixacions següents: 
- Fixats a la paret 
- Recolzats a una base plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pals fixats a la paret: 
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
Pals recolzats a una base: 
- Fixació de la base a la superfície de recolzament 
- Fixació del suport a la base 
- Col·locació i ancoratge del pal al suport 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la DF. 
El pal ha de ser vertical. 
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent: 
- Per a orientació dins d'un angle < 20°: 
     - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m 
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m 
     - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m 
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°: 
     - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m 
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m 
     - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m 
Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat a la xarxa de terra de l'edifici a 
través del camí més curt possible amb un conductor de secció >= 25 mm2. 
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada. 
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes. 
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més proper. 
La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades la llargària del pal. 
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Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres 
obstacles. 
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h 
PALS FIXATS A LA PARET: 
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
+-------------------------+ 
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦ 
¦-------------¦-----------¦ 
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦ 
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦ 
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦ 
+-------------------------+ 
PALS RECOLZATS A UNA BASE: 
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el 
de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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 de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 
     - Situació dels elements: 
          - Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 
          - Cables senyal: 
                - Separació respecte conductors de BT. 
                - Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia. 
          - Caixes de derivació i preses de senyal: 
                - Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal) 
     - Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar: 
          - Antena: 
                - Anclatge i verticalitat del màstil 
                - Separació entres antenes 
          - Amplificadors: 
                - Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 
                - Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 
                - Fixació de l'equip. 
                - Connexions a la caixa de derivació. 
          - Canalització conductors: 
                - Utilització de tub protector 
                - Subjeccions tub 
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les característiques de les senyals. Aquestes 
mesures han de ser les següents: 
     - A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte): 
          - Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
          - Ample de Banda 
          - Nivell de soroll 
     - A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp 
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora homologada 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) previstos de cada amplificador. S'ha 
de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, determinat per la DF. 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP1 -  INSTAL·LACIONS D'ANTENES DE TV 
PP12- - CAIXA DE DERIVACIÓ PER A ANTENA TV,COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de derivació muntades superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes encastades: 
- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament 
Caixes muntades superficialment: 
- Fixació de la caixa al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat d'entrar 
a l'habitatge o local i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. 
Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Distància caixa al sostre (d):  19 cm <= d <= 21 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP1 -  INSTAL·LACIONS D'ANTENES DE TV 
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PP13- - EQUIP DE CAPÇALERA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'armari al parament 
- Col·locació d'un punt de llum 
- Fixació de l'equip d'amplificació 
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica 
- Connexió a terra 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics. 
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de connectar-se a terra. 
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m 
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m 
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m 
Secció conductors a terra:  >= 2,5 mm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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 de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 
     - Situació dels elements: 
          - Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 
          - Cables senyal: 
                - Separació respecte conductors de BT. 
                - Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia. 
          - Caixes de derivació i preses de senyal: 
                - Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal) 
     - Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar: 
          - Antena: 
                - Anclatge i verticalitat del màstil 
                - Separació entres antenes 
          - Amplificadors: 
                - Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 
                - Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 
                - Fixació de l'equip. 
                - Connexions a la caixa de derivació. 
          - Canalització conductors: 
                - Utilització de tub protector 
                - Subjeccions tub 
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les característiques de les senyals. Aquestes 
mesures han de ser les següents: 
     - A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte): 
          - Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
          - Ample de Banda 
          - Nivell de soroll 
     - A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp 
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora homologada 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) previstos de cada amplificador. S'ha 
de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, determinat per la DF. 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP1 -  INSTAL·LACIONS D'ANTENES DE TV 
PP14- - INSTAL·LACIÓ D'ANTENA TV 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'antena col·lectiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la instal·lació 
- Col·locació de l'antena col·lectiva 
- Col·locació de l'equip d'amplificació 
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica 
- Col·locació del cable coaxial a dintre del tub de protecció 
- Col·locació dels cables d'alimentació de l'equip d'amplificació 
- Col·locació de les caixes de derivació 
- Col·locació dels derivadors de planta 
- Col·locació de les preses de senyal 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la 
indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns dels 
mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels punts de 
connexió. 
El pal de l'antena ha de ser vertical. 
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent: 
- Per a orientació dins d'un angle < 20°: 
     - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m 
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m 
     - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m 
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°: 
     - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m 
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m 
     - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m 
Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat a la xarxa de terra de l'edifici a 
través del camí més curt possible amb un conductor de secció >= 25 mm2. 
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada. 
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes. 
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més proper. 
La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades la llargària del pal. 
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres 
obstacles. 
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h 
L'amplificador s'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics. 
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de connectar-se a terra. 
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m 
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m 
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m 
Secció conductors a terra:  >= 2,5 mm2 
Tot el recorregut dels cables elèctrics i coaxials ha d'estar protegit mitjançant tubs de protecció elèctrica. 
Els canvis de direcció dels tubs han d'estar fets mitjançant corbes d'acoblament, sense que es produeixin canvis sensibles a la 
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secció. 
Els tubs han de quedar fixats al suport mitjançant brides o abraçadores. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
El cable coaxial es pot col·locar agafat al pal de l'antena, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al pe. A partir 
d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de 
col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de 
l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai 
la malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargària > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. 
Els conductors elèctrics han 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. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament fer-ho per simple 
retorciment o enrotllament dels fils. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Les caixes de derivació han de quedar fixades 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. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
Els derivadors elèctrics s'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment 
sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. 
Les preses de senyal han d'estar aplomades. 
La caixa de la presa de senyal ha d'estar enrasada amb el parament. 
Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Distància caixa al sostre (d):  19 cm <= d <= 21 cm 
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses en la unitat 
d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configurin 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 tècniques de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CABLEJAT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP20- - ALIMENTADOR PER A EQUIPS D'INTERCOMUNICACIÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP20-BUL5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'alimentació d'intercomunicadors muntats sobre carril DIN o fixat mecànicament al parament. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer. 
- Fixació de l'equip al parament o al carril DIN 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de muntar en un lloc sec i d'accès fàcil per al personal de manteniment. 
La posició ha de ser la indicada a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les indicacions 
del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP21- - APARELL INTERIOR D'USUARI PER A COMUNICACIÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP21-BXNU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells d'usuari de comunicació telefònica o video-telefònica de taula o muntats a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació al lloc previst. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació per a aparells muntats a la paret: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha 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. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP22- - CABLE PER A INTERCOMUNICADOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP22-4023,PP22-4027. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats. 
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió al circuit de comunicació 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta. 
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 horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables. 
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA: 
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar encintats en grups de vuit com a 
màxim, identificant-los convenientment. La canalització principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais 
previstos per als passos d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les zones comunes de 
l'edificació.  
 
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. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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 de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.) 
     - Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o 
circuits 
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc. 
     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o 
contactes a terra en el cablejat. 
     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material. 
     - Verificar el funcionament de centraletes 
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP24- - DERIVADOR DE COMUNICACIÓ PER PLANTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP24-BUJU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a realitzar distribucions en planta o en muntants. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa d'intercomunicació 
- Fixació de la caixa al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'instalar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accès fàcil per al personal de manteniment sense necessitat 
d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmofèrics (caixes d'escala, etc.). 
A les caixes per a comunicació video-telefònica, les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de tancar 
elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions s'ha de realitzar seguint les indicacions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP26- - INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICADOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP26-62E1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de porter electrònic en edifici d'habitatges. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels diferents components de la instal·lació 
- Obertura de regates i encastat dels tubs de protecció elèctrica 
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica 
- Col·locació de les caixes de derivació 
- Estesa del cable de transmissió telefònica 
- Estesa del cable coaxial de transmissió de vídeo, en el seu cas 
- Col·locació i connexió de l'equip d'alimentació 
- Col·locació i connexió de la placa de carrer 
- Col·locació i connexió de l'obreportes 
- Col·locació i connexió de les unitats interiors 
- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la 
indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns dels 
mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels punts de 
connexió. 
Les regates per a encastar els tubs han de ser rectes. 
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
Fondària: 
- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret 
- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret 
Pendent:  >= 70° 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Separació entre regates:  >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
Els canvis de direcció dels tubs rígids de PVC s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense 
que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
Els tubs col·locats superficialment han de quedar fixats al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Els tubs flexibles de PVC no poden tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm. 
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Recobriment de guix dels tubs encastats: >= 1 cm 
Les caixes de derivació s'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accés fàcil per al personal de 
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
A les caixes per a comunicació video-telefònica, les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de tancar 
elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Els cables de transmissió telefònica s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors 
d'aquesta instal·lació. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
L'equip d'alimentació s'ha d'instal·lar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment 
sense necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
La placa de carrer ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
L'obreportes s'ha de col·locar encastat al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. 
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es reb. 
La unitat interior ha de quedar correctament connectada a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació per a aparells muntats a la paret: 
- Posició:  ± 20 mm 
La prova de servei ha d'estar feta. L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació requerida sobre el resultat de les proves 
fetes a la instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses en la unitat 
d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configurin 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 tècniques de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP27- - OBREPORTES ELÈCTRIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP27-BXOK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obreportes elèctrics encastats o fixats superficialment sobre el marc de la porta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit 
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst 
- Comprovació del correcte funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de col·locar encastat o superficialment al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. 
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es reb. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les indicacions 
del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP28- - UNITAT EXTERIOR D'INTERCOMUNICADOR, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP28-BXG2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades. 
S'han considerat els muntatges següents: 
- Muntades superficialment. 
- Encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada 
- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les instruccions del fabricant. 
- Comprovació de funcionament per a cada usuari 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les indicacions 
del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
PP41- - CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 
- Connexió al circuit de comunicació 
CONDICIONS GENERALS: 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins 
al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels 
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè 
a la instal·lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai 
la malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargària > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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 de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.) 
     - Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o 
circuits 
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc. 
     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o 
contactes a terra en el cablejat. 
     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material. 
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     - Verificar el funcionament de centraletes 
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 
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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP5 -  INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
PP52- - PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA, AMB LÍNIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP52-6NUU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de presa de senyal de telefonia inclosa la part proporcional d'instal·lació de comunicacions des de la caixa de 
derivació fins al mecanisme. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació de la caixa de derivació 
- Col·locació de la caixa del mecanisme 
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats als paraments 
- Col·locació del cable de transmissió telefònica 
- Col·locació del mecanisme i dels seus accessoris (placa i marc) 
- Execució de totes les connexions 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes, i el mecanisme instal·lat ha d'estar en condicions de funcionament. 
El nombre de parells de cables serà adequat al nombre de connexions del mecanisme. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
COL·LOCACIÓ DE LA CAIXA DE DERIVACIÓ: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'estar fixada amb el sistema de fixació adequat al tipus de parament. 
Ha de quedar al mateix pla que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
COL·LOCACIÓ DE LA CAIXA DEL MECANISME: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'estar fixada amb el sistema de fixació adequat al tipus de parament. 
Ha de quedar al mateix pla que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
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. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
COL·LOCACIÓ DELS TUBS DE PROTECCIÓ ELÈCTRICA: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
En els envans ceràmics el tub ha d'estar fixat al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
En els envans de plaques de guix laminat, el tub ha de transcorre encastat a l'aïllament, i ha de travessar els muntants de 
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suport de les plaques pels forats practicats en aquestes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
COL·LOCACIÓ DEL CABLE DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA: 
El cable de transmissió telefònica s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, d'ús exclusiu. No es pot admetre cap més 
cable aliè a la instal·lació de telefonia. 
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS D'ACABAT (PLACA I MARC): 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 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, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
COL·LOCACIÓ DEL CABLE DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
PQ5 -  TAULELLS 
PQ51- - FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL GRANÍTIC O CALCARI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ51-5C5C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris a taulells de pedra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau 
CONDICIONS GENERALS: 
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst. 
El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables. 
Toleràncies d'execució: 
- Diàmetre:  - 2 mm,  - + 5 mm 
- Distància entre les cares diametralment oposades: 
     - Cantell interior sense polir:  -5 mm,  +10 mm 
     - Cantell interior polit:  ± 5mm 
- Distància entre les cares diametralment oposades:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ESPAI PER A CENTRE DE DIA 
AL c/ VILA DE LLORET 96, BLOC 1, Planta baixa  
Març 2021 
 
 

 
 Pàgina:  138 
 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
PQ5 -  TAULELLS 
PQ54- - TAULELL DE PEDRA NATURAL,COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ54-430L. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació dels suports al parament 
- Col·locació del taulell sobre els suports 
- Rejuntat del taulell al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de quedar rejuntat. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb què 
s'han collat. 
No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
PQ7 -  MOBILIARI 
PQ74- - MÒDUL COLUMNA DE MOBLE DE CUINA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ74-8989. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció 
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls 
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes 
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- Col·locació de les portes i calaixos 
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos 
- Col·locació del sòcol 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport. 
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 al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant. 
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau. 
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu 
recorregut. 
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls. 
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos. 
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.  
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna 
de calaixos. 
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes 
d'instal·lacions. 
Separació entre el sòcol i el paviment:  <= 2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2% 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà 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 compleixen amb les especificacions 
de la DT del projecte i no tenen desperfectes. 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista. 
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 
Els elements col·locats, 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
PQ7 -  MOBILIARI 
PQ75- - MÒDUL DE MOBLE DE CUINA ALT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ75-7O71,PQ75-7O4A,PQ75-7NTQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció 
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls 
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes 
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- Col·locació de les portes i calaixos 
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos 
- Col·locació del sòcol 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport. 
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 al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant. 
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau. 
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu 
recorregut. 
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls. 
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos. 
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.  
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna 
de calaixos. 
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes 
d'instal·lacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2% 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà 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 compleixen amb les especificacions 
de la DT del projecte i no tenen desperfectes. 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista. 
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 
Els elements col·locats, 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
PQ7 -  MOBILIARI 
PQ76- - MÒDUL DE MOBLE DE CUINA BAIX, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ76-7ORK,PQ76-7OIM,PQ76-7OF3,PQ76-7OPH,PQ76-7OEU,PQ76-7ORF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció 
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls 
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes 
- Col·locació de les portes i calaixos 
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- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos 
- Col·locació del sòcol 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport. 
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 al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant. 
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau. 
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu 
recorregut. 
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls. 
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos. 
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior 
del taulell, mantingui les toleràncies exigides. 
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.  
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna 
de calaixos. 
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes 
d'instal·lacions. 
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics. 
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de 
treball i la col·locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris. 
Separació entre el sòcol i el paviment:  <= 2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2% 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà 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 compleixen amb les especificacions 
de la DT del projecte i no tenen desperfectes. 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista. 
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 
Els elements col·locats, 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
PQ8 -  ELECTRODOMÈSTICS 
PQ80- - CAMPANA EXTRACTORA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ80-H9UU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de campana extractora d'acer inoxidable. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de l'aparell i la seva anivellació. 
- Connexió al tub d'extracció de fums. 
- Escomesa a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
S'ha de garantir l'estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d'extracció de fums. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant. 
La part inferior de la campana quedarà instal·lada a una alçària màxima de 2 m des del paviment acabat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, 
contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa d'extracció de fums, escomesa elèctrica i 
les proves per a la seva comprovació. 
 
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. 
UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para 
las campanas extractoras de cocina. 
UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY04- - FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT 

 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions diverses de formació d'encasts petits. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- 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, en el seu cas 
- Obertura dels forats, en el seu cas 
- Col·locació del petit element, en el seu cas 
- Fixació i tapat del forat que resta 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
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 
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OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY05- - OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA 
 
Plec de condicions 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
  

 




